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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA, MINICURSO                                     

E RODA DE DIÁLOGOS DURANTE A SEMANA DO CALOURO 2014                                                       

DA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO – FACOM/UFPA 

INSTRUÇÕES: 

1. As inscrições podem ser individuais ou em dupla; 
 

2. Qualquer pessoa, dupla ou trio pode se inscrever como ministrante de oficina e/ou minicurso, não 
sendo obrigatório que seja aluno da Faculdade de Comunicação da UFPA; 

 
3. A pessoa, dupla ou trio poderá inscrever apenas uma proposta para oficina e/ou minicurso e/ou 

roda de diálogos; 
 

4. Tanto oficinas quanto minicursos e rodas de diálogos terão duração de 2 horas diárias, sendo que 
as oficinas serão ministradas durante 3 dias, os minicursos durante 2 e as rodas de diálogos 
durante 1, totalizando uma carga horária de 6 horas para oficina, 4 horas para minicurso e 2 horas 
para a roda de diálogos; 

 
5. A expectativa de público em cada oficina e minicurso serão de 12 pessoas (8 calouros e 4 

veteranos); 
 

6. Os ministrantes de oficinas e minicursos receberão certificado;  
 

7. Serão escolhidos 8 oficinas e 8 minicursos de acordo com os critérios de eliminação: 
 

I. A temática da oficina ou minicurso deve apresentar proximidade com o curso de Comunicação 
Social; 

II. Será levada em consideração a estrutura solicitada. 
 

8. Serão escolhidas até 4 rodas de diálogos de acordo com os critérios de eliminação: 
I. A temática da roda de diálogo deve apresentar proximidade com o curso de 

Comunicação Social; 
II. Será levada em consideração a organização da roda de diálogo (de acordo com o 

planejamento exposto na ficha de inscrição). 
 

9. O prazo para as inscrições vai de 21 de janeiro de 2014 até às 22h do dia 31 de janeiro de 
2014, e qualquer inscrição feita após esta data será desconsiderada; 
 

10. Para se inscrever, basta preencher a ficha de inscrição e enviá-la para 
cacoufpa.ufpa@gmail.com, os inscritos deverão receber por e-mail uma confirmação de que sua 
proposta foi recebida até às 10h do dia 1º de fevereiro de 2014; 

 
11. O resultado das escolhas das oficinas, minicursos e roda de diálogos será no dia 7 de 

fevereiro de 2014, pelo blog do CACO (cacoufpa.wordpress.com). 


