UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
DIRETORIA DE AÇOES DE EXTENSÃO

PROJETO DE EXTENSÃO: “Grupo de Teatro da UFAC”
EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA OS CURSOS LIVRES DE
TEATRO
PREÂMBULO
A Coordenação do Projeto de Extensão “Grupo de Teatro da UFAC”, torna pública a seleção
de até 90 (noventa) voluntários para participar dos Cursos Livres De Teatro oferecidos
gratuitamente dentro do projeto do Grupo de Teatro da UFAC, de acordo com o projeto
contemplado pelo Edital Proex/Dacic nº 10/2019.
Os Cursos Livres de Teatro são destinados a pessoas que queiram vivenciar a prática teatral,
com ou sem experiência, e que tenham disponibilidade para frequentar semanalmente as
atividades oferecidas (não é necessário ter vínculo com a UFAC).
Todos os cursos serão oferecidos nas dependências do Bloco de Artes Cênicas e Música da
UFAC.
Após 2 faltas consecutivas ou 3 faltas alternadas, sem justificativa legalmente amparada, o
candidato perderá sua vaga no Curso Livre de Teatro.
A tolerância para atrasos é de 15 minutos, não sendo permitida a entrada após esse período.
Para menores de 18 anos, o responsável tem uma tolerância também de 15 minutos para buscar
o aluno. Em caso de 2 atrasos seguidos ou 3 alternados, o candidato perderá sua vaga.
Os candidatos devem ir aos encontros com roupa confortável, apropriada a prática de
exercícios corporais.
Os cursos serão ofertados entre os meses de junho e setembro de 2019 (podendo se estender
até novembro, segundo a disponibilidade de recursos orçamentários) e seguirão o calendário
acadêmico no que diz respeito a recesso e feriados.
As vagas serão distribuídas da seguinte forma:
a) Curso Livre de Teatro para Crianças (8 a 11 anos) - Segunda-feira das 8h30 às 11h30 - 30
vagas (mais até 30 vagas de lista de espera)
b) Curso Livre de Teatro para Adolescentes (12 a 16 anos) – Terça-feira das 8h30 às 11h3030 vagas (mais até 30 vagas de lista de espera)
c) Curso Livre de Teatro para Adultos (Acima de 17 anos) – Quinta-feira das 19h30 às 22h 30 vagas (mais até 30 vagas de lista de espera)
1.

CRITÉRIOS:

1.1 Ter disponibilidade de horário segundo a turma escolhida.
1.2 Possuir disponibilidade para trabalhar corpo e voz.
1.3 Para menores de 18 anos, possuir um responsável que acompanhe o menor na entrada
e na saída das atividades (ou assinar termo de autorização para a saída do menor
desacompanhado).
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2.

DAS INSCRIÇÕES:

2.1 O período das inscrições será das 8h do dia 21/05/2019 às 0h do dia 31/05/2019;
2.2 As inscrições serão feitas exclusivamente on-line, através do preenchimento do
formulário eletrônico disponível nos links abaixo:
a) Curso Livre de Teatro para Crianças (8 a 11 anos) - Segunda-feira das 8h30 às 11h30
https://forms.gle/Ft559xszuJciUhsq6
b) Curso Livre de Teatro para Adolescentes (12 a 16 anos) –Terça-feira das 8h30 às 11h30
https://forms.gle/hNrb3rckDEukC67RA
c) Curso Livre de Teatro para Adultos (Acima de 17 anos) – Quinta-feira das 19h30 às 22h
https://forms.gle/acvzq5PcTNXnthEM6

2.3Cada participante poderá fazer uma inscrição em um dos cursos oferecidos. Inscrições
em duplicidade serão excluídas.
3.

DA SELEÇÃO E DO RESULTADO FINAL:

A lista dos Selecionados (e lista de espera) serão publicadas no dia 3 de junho de 2019,
no Site da Ufac www.ufac.br
3.1 A seleção será feita com base na ordem da inscrição.
4.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADE
As atividades estão programadas para ter início na segunda semana de junho (a partir
do dia 10-6-2019). Todas as comunicações serão realizadas por e-mail.

4.1 Os casos omissos não previstos nesse edital deverão ser comunicados e analisados
pela coordenação do projeto.

Rio Branco – Acre, 20 de maio de 2019.

Prof. Dr. Leonel Martins Carneiro
Coordenador do Projeto de Extensão
Grupo de Teatro da UFAC
*Original Assinado
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