
 
 

 

 

III ENCUPE 

 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

  

A Universidade de Pernambuco vem por meio deste, tornar público à comunidade o 

presente Edital e convida os interessados a se inscreverem nos termos aqui 

estabelecidos.  

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

O III ENCUPE (Encontro Cultural da UPE) ocorrerá na UPE - campus Garanhuns de 

19 a 22 de novembro de 2019 das 19:00 às 22:00 (exceto 22/11 sexta podendo 

chegar até às 00:00) que acontecerá paralelamente a I Semana Científica do Agreste 

Pernambucano (Secap). 

 

2. DOS OBJETIVOS   

Esse edital tem por finalidade apoiar a realização das atividades culturais 

pernambucanas, promovendo a socialização entre os participantes e gerando a 

produção cultural, visando a seleção de autores, músicos, gastrônomos, poetas e 

artesãos para compor a programação.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições estarão abertas no período de 09 a 20 de outubro de 2019, 

através do formulario: https://forms.gle/WmkaUoqo2aoEf3N38 ; 

3.2 Poderá participar deste evento qualquer pessoa que esteja vinculado ou 

não a Universidade, desde que preencha devidamente o formulário e respeite 

os prazos para submissão. 

3.3 Serão aceitas inscrições em atividades artístico-culturais que contemplem  

as seguintes áreas temáticas: teatro, música, poesia, gastronomia e  

artesanato. 

 

https://forms.gle/WmkaUoqo2aoEf3N38


 
 

 

 

Parágrafo único: Encaixa-se como atividades artístico-culturais; shows, 

performances, recitais, dentre outras, seja elas realizadas individualmente ou 

em grupo. 

 

3.5 Ao realizar a sua inscrição, o proponente estará automaticamente de pleno 

acordo com as normas deste edital.  

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

4.1 As propostas de apresentações artísticas serão analisadas pelo comissão 

organizadora do III ENCUPE; 

4.2 Critérios de seleção: 

4.2.1 Adequação da proposta artística ao tema, assim como a adequação 

da proposta à disponibilidade de recursos, equipamentos e espaços físicos 

da Universidade; 

4.2.2 Análise Preliminar de Mérito Artístico-Cultural: consiste na apreciação 

e triagem das exigências apresentadas no Parágrafo único do tópico 3.3, 

bem como na verificação do cumprimento de todas as formalidades 

descritas neste edital.  

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 6.1. O presente edital estará  disponível no site http://www.upe.br/garanhuns e 

na mídia social - Instagram: @extensaoeculturaupe e @upemulticampi; 

 6.2. Dúvidas e outros esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital  poderão 

ser obtidos através do e-mail da organização do evento secap@upe.br 

6.3 No caso de inscrições de atividades com necessidades técnicas e de 

infraestrutura, as mesmas deverão ser indicadas e quantificadas para 

avaliação da viabilidade de sua execução, de acordo com as condições 

oferecidas pela UPE; 

http://www.upe.br/garanhuns/
mailto:secap@upe.br


 
 

 

 

Parágrafo único: Está a disposição: O espaço para execução de suas 

atividades, 2 caixas de som, 2 microfones sem fio, 2 microfones com fio  4 data 

show, mesas e cadeiras para toda execução do III Encupe.   

 

6.4 Não serão disponibilizados materiais adicionais do que consta no Parágrafo 

único do tópico 6.3, por tanto cabe aos participantes levarem os demais 

materiais para realização de suas respectivas atividades, assim como não 

ficamos responsáveis por estes em casa de roubo, perda, danos e etc. 

 

 

 

                                

 

 


