
EDITAL

V CONCURSO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS:

ARTE E EDUCAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIFENAS - 2022

O Curso de Pedagogia da UNIFENAS – UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO e a

Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários informam que estão abertas as inscrições

para o V Concurso de Práticas Pedagógicas Inovadoras: Arte e Educação a ser realizado, na

UNIFENAS, no dia 3 de junho de 2022 às 19h, no auditório Prof. Edson Antonio Velano

(Biblioteca).

1 DO CONCURSO

O V Concurso de Práticas Pedagógicas Inovadoras: Arte e Educação visa à valorização dos

discentes, premiar práticas e projetos inovadores e inspiradores.

2 PÚBLICO-ALVO

O V Concurso de Práticas Pedagógicas Inovadoras: Arte e Educação está aberto à

participação de alunos de Escolas Públicas e Particulares de Ensino Fundamental I e II, e

Ensino Médio da cidade de Alfenas e região.



3 DAS INSCRIÇÕES

3.1 Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário que está no link:

https://forms.gle/7rq5RWPBNu17HyDu9

§ 1º – Deverá constar no formulário: email do candidato responsável, nome(s), data(s) de

nascimento(s), endereço residencial completo do responsável, telefone(s), categoria(s) e em

anexo a(s) obra(s).

§ 2º – As inscrições estarão abertas no período de 5 de abril a 15 de maio de 2022, seguindo

as instruções abaixo:

3.2 Categorias para inscrição:

3.2.1 Dança - categoria infantil (7 a 11 anos): qualquer estilo e qualquer configuração (solo

ou em grupo);

3.2.2 Dança - categoria juvenil (12 a 17 anos): qualquer estilo e qualquer configuração (solo

ou em grupo);

3.2.3 Desenho - categoria infantil (7 a 11 anos): qualquer estilo e configuração individual;

3.2.4 Desenho - categoria juvenil (12 a 17 anos): qualquer estilo e configuração individual.

3.3 Na inscrição da categoria “dança”, deverá constar o link do vídeo com a apresentação de,

no máximo, 5 minutos da dança escolhida que será postado via youtube (em modo “não

listado”).

3.4 Na inscrição da categoria desenho, será realizado o upload do arquivo com a obra em

PDF, JPEG ou PNG.

3.5 O candidato tem direito a se inscrever em até duas categorias.

§ 1º – As inscrições são gratuitas.

§ 2º – Ao se inscreverem, todos os candidatos aceitarão automaticamente todas as cláusulas

e condições estabelecidas no presente regulamento.

https://forms.gle/7rq5RWPBNu17HyDu9


4 DO PROCESSO DE SELEÇÃO E ACEITE

4.1 As obras serão apreciadas pela Comissão Organizadora, podendo ser desclassificadas as

propostas apresentadas em desacordo com as exigências deste Regulamento.

4.2 Terminado o prazo de inscrição, a Comissão Organizadora selecionará 3 (três) obras

finalistas em cada categoria que nos inspiram para acelerar as mudanças na Educação.

4.3 Os finalistas das categorias de dança serão comunicados por e-mail e deverão apresentar

sua performance em, no máximo, 5 minutos no dia 03 de junho, às 19h, de forma presencial

e/ou on-line (para participantes de outras localidades).

4.4 Os finalistas das categorias de desenho se apresentarão com sua obra exibida no telão

em, no máximo, 3 minutos no dia 03 de junho, às 19h, de forma presencial e/ou on-line

(para participantes de outras localidades).

4.5 Fica ciente o participante de que haverá divulgação de imagem e material pelo

jornalismo da UNIFENAS.

5 DA DESCLASSIFICAÇÃO

5.1 As inscrições que não apresentarem todos os dados solicitados ou que apresentarem

dados incompletos serão desclassificadas.

5.2 As obras que não se adequarem à temática ou às normas deste edital serão

desclassificados.

5.3 As obras deverão ser autorais ou serão desclassificadas por plágio.



5.4 Os finalistas que não puderem comparecer no local ou on-line no dia agendado para a

apresentação final estarão desclassificados.

6 DA PREMIAÇÃO

6.1 A premiação acontecerá no dia 3 de junho de 2022, às 19h. Informações com relação à

logística do dia do evento e premiação serão comunicadas posteriormente por e-mail aos

participantes.

6.2 Depois das apresentações, a comissão julgadora definirá a classificação:

§ Os primeiros lugares na classificação geral de cada categoria receberão troféu e

certificado.

§ Os segundos lugares na classificação geral de cada categoria receberão brinde e

certificado.

§ Os terceiros lugares na classificação geral de cada categoria receberão certificado de

participação.

6.3 Para apresentações realizadas em grupo, haverá um certificado para cada integrante e

um troféu para o grupo.

7 DA ORGANIZAÇÃO

Curso de Pedagogia e Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade José

do Rosário Vellano - UNIFENAS.

Alfenas, 15 de março de 2022.



ANEXO I

RESUMO DOS PRAZOS

DATA ATIVIDADE LOCAL HORÁRIO

5/4/2022 a

15/5/2022

Inscrição Formulários Google -

23/5/2022 Resultado dos finalistas Informado via E-mail -

3/6/2022 Apresentações dos

finalistas

Auditório Prof. Edson

Antonio Velano (Biblioteca)

19h

3/6/2022 Cerimônia de premiação Auditório Prof. Edson

Antonio Velano (Biblioteca)

19h


