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Edital IMEA nº 02/2019 

   
O Coordenador do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), da Universidade Federal da Integração Latino-Americana               

(UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº 396, de Junho de 2017, publicada no Boletim de Serviço nº 271, de 07 de Julho de 2017                        

, no uso das suas atribuições, convoca interessados a submeterem candidaturas ao presente edital do Núcleo de Integração Cultural                   

(NICULT) criado pela portaria IMEA n° 005/2018, de 19 de Julho de 2018..  

 

CHAMADA Nº 01 NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO E CULTURA/IMEA-2019. 

 

Divulga a chamada de apresentações,     
exposições e oficinas para o II Festival       
Cultural de Integração. 

O Núcleo de Integração e Cultura do Instituto Mercosul de Estudos Avançados, no uso de suas atribuições                 

legais, torna pública a chamada para a seleção de apresentações, exposições e oficinas culturais para o II Festival                  

Cultural de Integração, a realizar-se no mês de maio de 2019. As atividades serão desenvolvidas como parte das ações                   

de acolhimento a estudantes ingressantes na UNILA em 2019, para promover a diversidade cultural da UNILA,                

acolhendo os estudantes ingressantes e aproximando a comunidade da região. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Constitui-se objeto desta Chamada a seleção de apresentações, exposições e oficinas culturais para o II Festival                 

Cultural de Integração. 

1.2 As apresentações, exposições e oficinas serão relacionadas a temática do evento e de formato livre. 

1.3 A submissão de apresentações, exposições e oficinas culturais é voluntária, gratuita e não-remunerada, ficando               

os(as) proponentes sujeitos(as) às regras estabelecidas nesta chamada. 

1.4 Os proponentes selecionados receberão certificação equivalente a 20 horas. 

1.4 A presente edição do II Festival Cultural de Integração tem como tema central “Migração e Interculturalidade” e as                   

atividades inscritas deverão dialogar com esta temática. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO 

2.1 A chamada é destinada à comunidade acadêmica da Unila (TAEs, discentes e docentes) interessada em oferecer                 

ou coordenar apresentações, exposições e oficinas culturais de acordo com o Cronograma definido no Item 8 desta                 

Chamada. 
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2.1.1 É permitida a inscrição de apresentações, exposições e oficinas culturais em parceria com membros da                

comunidade externa desde que coordenada por um membro da comunidade acadêmica da Unila. 

2.2 As atividades realizadas no II Festival Cultural de Integração serão abertas à participação da comunidade externa. 

 

3. DO OBJETIVO E DA JUSTIFICATIVA 

 

3.1  Promover espaços de difusão cultural na universidade 

3.2 Suprir a carência de ações institucionais que promovam o intercâmbio cultural na UNILA 

3.3 Agregar a agenda cultural de acolhida institucional aos estudantes ingressantes; 

3.4 Promover a integração entre os estudantes ingressantes com a comunidade acadêmica e externa local; e entre as                  

diferentes nacionalidades e regiões brasileiras, em um ambiente extra-curricular. 

3.5 Fomentar a cultura produzida pela comunidade acadêmica 

3.6 Valorizar as diversidades culturais, étnicas, linguísticas e de gênero, dando visibilidade a elas e reforçando a                 

vocação intercultural da universidade. 

3.7 Fortalecer a missão institucional da UNILA de “formar recursos humanos aptos a contribuir com o intercâmbio                 

cultural da América Latina”. 

3.8  Estimular a criação de grupos/projetos culturais e a adesão aos existentes 

3.9 Tornar o Festival um evento anual previsto em calendário acadêmico; 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1 Os interessados deverão realizar sua inscrição entre os dias 4/03/2019 e 31/03/2019 por meio do portal Inscreva                  

(http://inscreva.unila.edu.br). 

4.1.1 Os proponentes não terão necessidade de elaborar um projeto formal, deverão apenas preencher o formulário                

eletrônico com os seguintes dados: 

a) Endereço de e-mail; 

b) Nome da Apresentação, exposição ou oficina cultural; 

c) Linguagem: Música, Performance, Artes cênicas (Teatro, Dança e Circo), Artes visuais e Gráficas, Literatura,               

Audiovisual, Memória Cultural, Artesanato, Culturas Populares, outro. 

d) Nome do(s) proponente(s); 

e) RG ou RNE do(s) proponente(s); e 

f) Descrição da atividade. 

g) Materiais necessários 

4.2 Ao submeter a inscrição o proponente concorda com o uso de sua imagem para fins institucionais. 

4.3 Poderão se inscrever apenas membros da comunidade acadêmica da UNILA, conforme item 2.1 desta chamada. 

4.4 É permitido que um mesmo proponente submeta mais de uma apresentação, exposição ou oficina cultural. 

4.5 A aprovação da inscrição estará sujeita à análise de sua viabilidade. 
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4.6 A coordenação do Festival reserva seu direito de selecionar as apresentações, exposições e oficinas culturais de                 

acordo com os critérios de viabilidade e de potencial de impacto. 

4.7 As atividades realizadas nas apresentações, exposições e oficinas, bem como os materiais e o espaço utilizados                 

para seu desenvolvimento, serão de responsabilidade do(a) proponente. 

4.8 As apresentações, exposições e oficinas culturais devem respeitar as regras da universidade e a legislação vigente. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES 

 

5.1 As atribuições dos proponentes são: 

5.1.1 Executar a atividade proposta no ato da inscrição; 

5.1.2 Elaborar relatório final e enviá-lo para festivalintegracao@unila.edu.br, que deverá conter as seguintes             

informações: 

a) Breve relato da atividade realizada; 

b) Nomes e RG/RNE dos colaboradores que executaram a apresentação, exposição ou oficina cultural para fins de                 

certificação 

c) Fotos. 

5.2 As atribuições da comissão organizadora do Festival: 

a) Providenciar a reserva de espaços físicos para a realização das atividades 

b) Organizar e divulgar a programação das apresentações, exposições e oficinas culturais. 

 

6. DA DESISTÊNCIA 

6.1 Em caso de desistência ou impossibilidade de realização a apresentação, exposição ou oficina proposta, o                

proponente deverá informar com antecedência de 15 dias, enviando um e-mail para festivalintegracao@unila.edu.br  

 

7. DA CERTIFICAÇÃO 

 

7.1 Os executores das oficinas receberão, ao final do Programa, um certificado no qual constarão as informações da                  

atividade e a carga de 20 horas. 

7.2 O envio do relatório (item 5.1.2 da presente chamada) é indispensável para emissão da certificação. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

DATAS DE ATIVIDADES 

Submissão de apresentações, exposições e oficinas culturais 3/03 a 31/03 

Resultado da seleção das propostas 05/04 

Reunião com os proponentes e os voluntários 11/04 
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Divulgação da programação 18/04 

Realização do Festival 23/05 
 

8.2 O cronograma indicado poderá sofrer alterações. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da açao Festival Cultural de Integração. 

 

Foz do Iguaçu, 2 de março de 2019. 


