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PROJETO DE EXTENSÃO: “Teatro do Oprimido como instrumento ao debate à cidadania”. 

  

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA  

  

 PREÂMBULO  

A Coordenação do Projeto “Teatro do Oprimido como instrumento ao debate à cidadania”, torna pública a 

inscrição para seleção de 02 (dois) bolsistas para atuarem em suas ações, nos termos deste edital. Os 

bolsistas selecionados atuarão na organização e operacionalização do projeto, de acordo com o Edital Proex 

03/2018.   

  

1. CRITÉRIOS:  

1.1 Que os candidatos sejam alunos devidamente matriculados e estejam frequentando regularmente o 

curso de Licenciatura em Artes Cênicas: Teatro, em semestre letivo corrente do ano de 2018;   

1.2  Ter disponibilidade de 12 horas semanais de trabalho;  

1.3 Possuir conta corrente ou poupança em seu nome; 

1.4 Não possuir outra bolsa paga com recursos da Universidade, comprovando isto através do Termo de 

Compromisso disponibilizado na Plataforma de Ações de Extensão e Cultura. 

1.5 Ter sido aprovado em alguma disciplina com o professor coordenador do projeto Flavio Santos da 

Conceição (Flavio Sanctum)  

  

2. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:   

2.1 O bolsista deverá se cadastrar na Plataforma de Extensão e Cultura, em seguida o(a) coordenador(a) 

referenda seu cadastro e o bolsista deve confirmar o aceite do Termo de Compromisso com antecedência de 

30 dias do evento.;  

2.2 Comprovante de regularidade de matrícula; 

2.3 Histórico Escolar. 

 

3. DA SELEÇÃO:   

3.1 A seleção dar-se-á por meio de entrevista com os candidatos, que avaliará o conhecimento do 

candidato em relação à metodologia do Teatro do Oprimido, que será utilizada durante o projeto de 

extensão;  

3.2 Serão selecionados dois bolsistas, para atuarem nas atividades relacionadas ao projeto.   

 

4. DA ENTREVISTA:  

4.1 - A entrevista será realizada no dia 20 de Abril de 2018, a partir das 13h, na sala da Coordenação do 

Projeto (sala do professor Flavio Sanctum). 
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5. DA BOLSA:  

5.1 Serão oferecidas duas bolsas, no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) cada uma;   

 

6. DOS RESULTADOS  
6.1 Os resultados serão publicados de forma impressa no Mural do Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Artes Cênicas: Teatro – UFAC (Bloco de Artes Cênicas: Teatro). 

6.2 Os casos omissos não previstos nesse edital deverão ser comunicados e analisados pela coordenação 

do projeto.  

 

  

                                                                                        Rio Branco – Acre, 11 de Abril de 2017.  

  

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Flavio Santos da Conceição (Flavio Sanctum) 

Coordenador do projeto  


