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EDITAL FAP N° 009 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 

A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), por intermédio do Núcleo de Atividades Acadêmicas e Culturais 

(NAAC), torna pública abertura do processo seletivo e convida os alunos, professores, funcionários e 

egressos da FAP a participarem do Festival Cultura na FAP que acontecerá no dia 11 de novembro de 

2022 com o tema “Educação, arte e cultura no Baixo Parnaíba”.  

1. DO OBJETO 

1.1.  O presente edital disciplina o processo seletivo de alunos dos cursos de graduação, professores, 

funcionários e egressos para atuar nas ações do Festival Cultura da FAP. 

1.2.  Os participantes poderão:  

a) Recitar poesias, leituras e interpretar textos literários;  

b) Executar músicas;  

c) Colaborar com a logística do evento (monitoria). 

1.3. A monitoria poderá ser exercida exclusivamente por acadêmicos da FAP.  

2. DAS VAGAS E DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Serão ofertadas ao todo 50 vagas neste edital para alunos, sendo 20 vagas para declamações de 

poemas, leituras e textos; 20 vagas para execução e apresentações musicais e 10 vagas para 

monitoria. 

2.2. Para professores, funcionários e egressos serão ofertadas 10 vagas, sendo estas utilizadas para 

apresentações livres. 

2.3. Será concedido certificado de participação de 30h para os monitores que efetivamente participarem 

da organização e 20h para os alunos que estiverem inscritos para apresentações artísticas com 

vistas a curricularização da extensão.  

3. CRONOGRAMA 

3.1. O presente edital seguirá os cronogramas e as etapas a seguir: 

Lançamento do Edital 11 de outubro de 2022  

Inscrição dos alunos, professores, funcionários 

e egressos. 

17 a 21 de outubro de 2022 

Avaliação da proposta artística dos candidatos  24 a 26 de outubro de 2022 

Divulgação das propostas aceitas.  28 de outubro de 2022 

Atividades formativas preparatórias.  31 de outubro a 05 de novembro de 2022 

Ensaio geral 10 de novembro de 2022 

Realização do Festival 11 de novembro de 2022 

 

4. INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições serão realizadas conforme cronograma acima, mediante preenchimento e envio do 

formulário de inscrição através do site www.fapeduca.com  

4.2.  O correto preenchimento do formulário é de inteira responsabilidade do candidato.  

4.3. No ato da inscrição os participantes deverão preencher os dados da obra literária ou música a ser 

declamada e executada durante o Festival.  

4.4. A inscrição do candidato implicará no declarado conhecimento e aceitação das regras e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

5. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Ser aluno matriculado em um dos cursos de graduação da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). 

5.2. Ser professor, funcionário ou egresso da FAP. 

http://www.fapeduca.com/
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5.3. Possuir disponibilidade para execução das atividades sem prejuízo as atividades curriculares e 

laborais. 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1.  A seleção dos participantes dar-se-á mediante relação da obra artística apresentada e o tema do 

evento.  

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1.  A participação dos selecionados poderá ser cancelada no caso de desinteresse e não participação 

dos alunos nas atividades previstas neste edital. 

7.2. A comunicação entre NAAC e os candidatos ocorrerá por meio do site www.fapeduca.com.br e 

canais oficiais de comunicação da FAP.  

7.3. As dúvidas referentes a este edital podem sem encaminhadas para o e-mail 

nupex@fapeduca.com.br  

7.4. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Direção Acadêmica com aquiescência da 

Direção de Ensino 

7.5. A qualquer tempo o presente edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral da FAP, seja por motivo de interesse público, sem que isso 

implique reclamação de qualquer natureza.  

  

 

Chapadinha, 11 de outubro de 2022 

 

Profª. Ma. Mariana Corrêa Soares Muniz  

Diretora Acadêmica 
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