
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS CULTURAIS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS  

______________________________________________________________________ 

EDITAL Nº 6/2013  

PROCESSO DE SELEÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO EM GESTÃO DE 

POLÍTICAS CULTURAIS 

 
 A Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio da Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX) e do Instituto de Ciências Sociais (ICS), torna público o presente Edital e divulga 

o Processo de Seleção do Curso de Extensão em Gestão de Políticas Culturais.  

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto deste edital a oferta de vagas para o curso de extensão em Gestão de 

Políticas Culturais. O curso será sediado em Maceió, na modalidade presencial e terá a 

carga-horária correspondente a 40 horas de atividades em sala de aula, com certificação 

conferida pela PROEX, como Curso de Extensão em Gestão de Políticas Culturais. O curso 

é inteiramente gratuito.  

 

 

 

2. DOS OBJETIVOS 

  

 Contribuir para a formação teórica e político-cultural dos gestores culturais, 

conselheiros de cultura, produtores culturais, pesquisadores, artistas, realizadores, 

estudantes e profissionais vinculados à gestão cultural; 

 

 Estimular a reflexão teórica e o debate político em torno do processo de 

institucionalização e consolidação das políticas culturais no Brasil; 

 

 Estimular a discussão e a incorporação do debate político e conceitual acerca dos 

novos mecanismos de gestão da cultura; 
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 Contribuir para o desenvolvimento de uma atitude reflexiva e criativa acerca das 

possibilidades regionais e locais de criação e/ou adoção das políticas culturais 

contemporâneas nacionais e globais.  

 

3. NÚMERO DE VAGAS  

 

3.1 Serão oferecidas 45 vagas.  

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
 Como requisito para participação no Curso de Extensão em Gestão de Políticas Culturais, o 

candidato deverá ter concluído o Nível Médio e ter disponibilidade para frequentar, uma 

vez por semana, às quartas-feiras, das 14 às 17h30, o curso na cidade de Maceió, no Espaço 

Cultural Universitário, Praça Visconde de Sinimbu, 206, Centro. O curso tem como público 

alvo gestores culturais, conselheiros municipais de cultura, servidores de instituições da 

administração cultural, pesquisadores da área de cultura, produtores culturais, artistas e 

estudantes vinculados às áreas de humanidades.   

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

 
5.1 A inscrição do candidato constará da ficha de inscrição (Anexo I);  

5.2 Termo de compromisso e de disponibilidade para participar das aulas do curso (Anexo 
II);  

5.3 Curriculum vitae (com documentação comprobatória da escolaridade e do tempo de 

experiência na área da cultura).  

 

5.4 O candidato, ao apresentar a documentação exigida, se responsabiliza pela 

veracidade de todas as informações prestadas. 

 

5.5 Será automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:  

 

5.5.1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 

seleção;  

 

5.5.2. Não apresentar toda a documentação exigida nos prazos e condições 

determinados neste Edital. 

 

 

6. DA AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será composta de duas etapas: habilitação (primeira etapa) e avaliação 

curricular e tempo de atuação na área cultural (segunda etapa). 

 

6.1 A primeira etapa consiste na verificação do cumprimento dos requisitos necessários 

à inscrição: entrega do Termo de compromisso e de disponibilidade para participar das 

aulas do curso (Anexo II) e entrega do curriculum vitae (com documentação comprobatória 

do tempo de experiência na área da cultura). 

 

Os documentos devem ser enviados por correio eletrônico, até a data limite do término 

das inscrições, para o seguinte endereço eletrônico: gestaocultural.cac@gmail.com . Os 
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documentos enviados por correio eletrônico devem ser devidamente digitalizados e 

enviados em formato PDF.   

6.2 A segunda etapa será realizada por meio da avaliação do curriculum vitae e da 

análise e pontuação dos documentos comprobatórios apresentados pelo candidato. Nesta 

etapa serão aplicadas as seguintes pontuações de avaliação.  

 

6.3.1Tabela de pontuação da segunda etapa de avaliação 

Avaliação do curriculum vitae (formação e titulação) 

Pontuação máxima: 100 pontos. 

 

 

Escolaridade 

 

Pontuação 

 

Ensino médio 

 

10 

 

Graduação 

 

15 

 

Especialização 

 

20 

 

Mestrado 

 

25 

 

Doutorado 

 

 

30 

 

Cada título será pontuado apenas uma única vez.  

Avaliação do tempo de experiência na área cultural  

Pontuação máxima: 100 pontos. 

 

Tempo de atuação na área cultural 

 

Pontuação 

 

Até um ano 

 

10 

 

Entre 1 e 2 anos 

 

15 

 

Entre 2 e 4 anos 

 

20 

 

Entre 4 e 6 anos 

 

25 

 

                 Acima de 6 anos  

 

                30 



7. DA APROVAÇÃO  

7.1 A nota final de cada candidato será a média aritmética das notas obtidas nas duas 

etapas da avaliação.  

7.2 Serão considerados selecionados apenas os candidatos que alcançarem, no mínimo, 

a média final de 50 pontos. 

7.3 A classificação dos candidatos aprovados dar-se-á pela ordem decrescente das 

médias finais dos candidatos. 

7.4 Em caso do empate, será aprovado o candidato que obtiver maior pontuação na 

avaliação do tempo de atuação na área cultural.  

8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A comissão de seleção será composta por 03 professores da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL).  

 

9. DO CRONOGRAMA  

Evento 

 

Período 

 

Lançamento do edital            

 

27 de setembro de 2013 

 

 

Período de inscrição               

 

30/09/2013 a 17/10/2013 

 

 

Divulgação das inscrições habilitadas (1º etapa da 

seleção) 

 

 

21/10/2013 

 

 

Análise e avaliação da segunda etapa 

 

22/10/2013 a 25/10/2013 

 

 

Divulgação do resultado provisório 

 

29/10/2013 

 

 

Interposição de recursos 

 

30/10/ e 31/10 de 2013 

 

 

Resultados dos recursos 

 

01/11/2013 

 

 

Divulgação do resultado final 

 

04/11/2013 

 



 

Matrícula dos selecionados (presencial) 

 

05/11 e 06/11 de 2013 

 

 

Início das aulas 

 

13/11/2013 

 

 

10. DO RESULTADO PROVISÓRIO 

Os resultados serão divulgados no link: http://www.ufal.edu.br/utilidades/concursos-e-

editais 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1 A interposição de recursos deverá ser apresentada até 48 (quarenta e oito) horas 

após a divulgação do resultado provisório.  

11.2 Os pedidos de recursos poderão ser impetrados, caso o candidato discorde do 

resultado de indeferimento preliminar, junto à Comissão de Seleção/PROEX. O recurso 

deverá ser enviado eletronicamente, em formato pdf, para o email cac.ufal@gmail.com , 

em uma única página, fonte Times New Roman, Tamanho12, com cabeçalho em que 

conste: 1. Nome do candidato; 2. Título: Interposição de recurso contra o resultado 

preliminar do Edital nº 6/2013 – PROEX / Processo de Seleção do Curso de Extensão 

em Gestão de Políticas Culturais, com o assunto “RECURSO: CURSO DE 

EXTENSÃO”. 

11.3 Somente o próprio candidato poderá interpor recurso a seu favor, caso seja 

necessário. 

11.4 A PROEX não se responsabilizará por recursos apresentados fora do prazo, em 

razão de eventuais problemas técnicos e de congestionamento da linha de comunicação.  

11.5 Não haverá reapreciação dos recursos apresentados, e os mesmos serão analisados 

pela Comissão de Seleção e homologados pelo Coordenador Geral do Curso.  

11.6 Após a avaliação e o julgamento de todos os recursos, a PROEX divulgará o 

resultado final no link: http://www.ufal.edu.br/utilidades/concursos-e-editais. 

12. DO RESULTADO FINAL 

Os resultados serão divulgados no link: http://www.ufal.edu.br/utilidades/concursos-e-

editais 

13. DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

As matrículas serão realizadas na Coordenação de Assuntos Culturais, situada no 

Espaço Cultural Universitário, Praça Visconde de Sinimbu, 206, Centro. 
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14. DA VALIDADE DO EDITAL 

O presente edital tem validade única e exclusivamente para a seleção de candidatos ao 

Curso de Extensão em Gestão de Políticas Culturais, edição 2013. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 A omissão ou falsidade de informações pertinentes à solicitação resultará em 

exclusão do (a) estudante do Curso, sem prejuízo às demais medidas cabíveis, em 

obediência ao Art. 299 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2848, de 07 de dezembro de 

1940) que define como crime: “omitir, em documento público ou particular, declaração 

que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser 

escrita, com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato 

juridicamente relevante”. 

15.2 A inscrição do candidato cursista implica em aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital. 

15.3 As informações adicionais poderão ser obtidas na Coordenação de Assuntos 

Culturais – CAC, por meio dos telefones: (82) 3214.1541, ou pelo e-mail: 

gestaocultural.cac@gmail.com. 

15. 4  Os casos omissos deverão ser apreciados e decididos pela PROEX/UFAL.  

 

 

 
Maceió, 27 de setembro de 2013. 
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