UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
DIRETORIA DE CULTURA
CHAMADA 06/2020 – CADASTRO DE AVALIADORES AD HOC

A UFPE, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, convida mestres, doutores e
doutorandos das áreas de Linguística, Letras e Artes, Ciências Humanas e Educação que
tenham interesse em colaborar, na condição de avaliadores ad hoc, das propostas
culturais submetidas aos editais de fomento da Diretoria de Cultura 2020/2021.

Os interessados contribuirão na emissão de pareceres e serão chamados para atuarem
na avaliação sempre que houver necessidade desta colaboração nos processos
avaliativos dos seguintes editais da Diretoria de Cultura da PROExC:
1) EDITAL DE APOIO À PESQUISA E AÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS
Este edital é voltado para projetos de extensão e de pesquisa artística nas diversas
linguagens: artes visuais, artes cênicas, literatura, música, audiovisual, artes aplicadas etc.
Os trabalhos submetidos aqui devem ser coordenados por um professor ou técnicoadministrativo de nível superior da UFPE e devem ressaltar o protagonismo discente na
criação da ação e do produto artístico-cultural proposto.
2) CHAMADA DE BOLSA DE INCENTIVO À CRIAÇÃO CULTURAL (BICC)
Esta Chamada Pública, através do Programa de Extensão Cultural (PEC) tem por objetivo
fortalecer o protagonismo estudantil nas atividades e ações da UFPE por meio da
concessão de bolsas a estudantes de graduação dessa Universidade a fim de incentivar
talentos potenciais na participação do processo de criação e difusão de obras e ações
inéditas de valor artístico-cultural dentro e fora dos espaços da universidade.
3) EDITAL DE APOIO À PESQUISA EM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DOS
MUSEUS, COLEÇÕES CIENTÍFICAS VISITÁVEIS E GALERIAS DE ARTE DA UFPE
Este Edital se propõe a fortalecer as ações de preservação do Patrimônio Cultural
Universitário da UFPE, assim como as ações de seus Museus, Coleções Científicas
Visitáveis e Galerias de Arte, fomentando os conhecimentos gerados em atividades de
pesquisa, ensino e extensão, reconhecendo os seus potenciais de formação acadêmica e
social.

As inscrições seguem em fluxo contínuo e podem ocorrer a qualquer período
do ano.

A Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROExC) emitirá certificado
de avaliador ad hoc aos participantes de cada edição.

Os interessados devem preencher o cadastro disponível no link: https://bit.ly/culturaadhoc

As dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail cultura@ufpe.br
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