
 

 

                                                   

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MEMBROS PARA O DESFILE DA SEMANA DA 
CONSCIÊNCIA NEGRA  

     EDITAL Nº 10/2022, 03 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

O Colegiado de História, pertencente a Área 1, coordenada pela professora Érica Fernanda 
Reis de Matos, do Centro Universitário AGES, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, torna públicas as normas do Processo Seletivo para participação do desfile temático 
da Semana da Consciência Negra. tendo Jôycimara Ferreira Barreto como professora responsável. 
Este Edital é válido para o semestre 2022.2. 

 

2. NATUREZA E FINALIDADE 

A Semana da Consciência Negra – comemorada no dia 20 de novembro se tornou um marco 
importante de resistência e debates sobre racismo, política, identidades brasileira, 
representatividade e outros temas. O desfile, sendo uma das atividades práticas do Evento da 
Semana da Consciência Negra, tem como objetivo representar na passarela os debates citados 
acima como forma de resistência e luta.  

 

3. OBJETIVOS 

 Dramatizar na passarela temas relacionados a identidades brasileiras, representatividades e 
resistência  

 Mostrar a partir da arte a cultura e a representatividade negra; 

 Trazer de forma crítica na passarela debates sobre a sociedade atual e a discriminação racial 
existente. 

 

4. FUNCIONAMENTO 

Após a seleção dos acadêmicos interessados em participar do desfile, teremos alguns 
encontros para debater sobre a organização do mesmo e discutir sobre as temáticas que serão 
levantadas na passarela. Os encontros para debates ocorreram em algumas quartas-feiras no horário 



 

 

noturno. É de inteira responsabilidade do aluno que se comprometer a 
participar do evento, se fazer presente nos dias e horários marcados pelo orientador.  

 

5. SELEÇÃO DE MEMBROS 

5.1 DO PÚBLICO 

Poderão participar do Processo Seletivo os acadêmicos com disponibilidade de horário e 
regularmente matriculados em algum curso de graduação ofertado pelo Centro Universitário AGES 
de Paripiranga.  

5.2 DAS VAGAS 

Serão ofertadas 30 vagas a serem preenchidas por meio do processo seletivo. 

5.3 DAS INCRIÇÕES E DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 Etapa 1: Inscrição deve ser realizada pelo link:  

https://forms.gle/wBkjPYywZce91ZsKA  

 Etapa 2: Análise das inscrições e seleção dos aprovados mediante informações 
contidas na etapa 1.  

 Critério de desempate: O critério de desempate para monitores e comissão 
organizadora será para o acadêmico que estiver no período mais avançado, levando 
em consideração a experiência e a necessidade de horas para finalização do curso.  

 Etapa: Divulgação do resultado final pelo e-mail, contato e site da IES. 

6. DO CRONOGRAMA 

Inscrições 01/11 a 15/11 

Homologação das inscrições 16/11 

             Resultado  17/11 

                      Início das atividades A Definir  

 



 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A participação dos acadêmicos no Evento da Semana da Consciência Negra implicará nos 
seguintes compromissos: 

 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este processo seletivo contidas 
nos comunicados e neste edital. 

 O candidato será eliminado do processo seletivo por burla ou tentativa de burla de quaisquer 
das normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem como por tratamento incorreto e/ou 
descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo. 

 Zelar pelo patrimônio e nome da Instituição, bem como, cumprir suas normas internas; 

 Comparecer aos encontros e atividades que serão realizados; 

 Dedicar ao evento e aos encontros dentro da instituição; 

 Evitar faltar aos encontros, não podendo ter mais de 3 faltas, podendo ser desligado do grupo, 
bem como não receberá certificado; 

 Zelar pelo compromisso ético do grupo e com a validação e respeito aos Direitos Humanos; 

 Respeitar o lugar de estudante em aprendizagem e seguir as orientações dos responsáveis pela 
organização, funcionamento e coordenação do evento. 

 A vinculação do participante será de forma VOLUNTÁRIA, não gerando nenhum tipo de 
remuneração das atividades desenvolvidas pelos alunos. 

 O acadêmico que participar das atividades terá direito a certificação com a carga horária 
correspondente ao tempo trabalhado. 

 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do grupo. 

 

 

 

  

Professor (a) responsável 


