VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

EDITAL VRPGPE Nº 20/2019

DISPÕE SOBRE A INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO
SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE INTEGRANTES
PARA A CIA CADAGY – CORPO EM MOVIMENTO UNIJUÍ
O Vice-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, da Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições,
torna públicas as normas para inscrição e seleção de integrantes para a Cia CADAGY
– Corpo em Movimento - UNIJUÍ.
1. Objetos do Edital:
- Seleção de integrantes para as linguagens artísticas de:
a) Dança;
d) Artes Cênicas;
b) Ginástica Geral;
e) Arte Circense.
c) Lutas;
2. Período de inscrição: até o dia 04 de fevereiro de 2020.
3. Local de inscrição: pelo e-mail cultura@unijui.edu.br, mediante confirmação.
4. Dados para inscrição: Preencher e encaminhar via e-mail a ficha de inscrição,
anexa a este edital: colocar como assunto do e-mail e nome do documento em word:
“Nome do candidato mais inscrição Cadagy Unijuí 2020” mais linguagem artística
escolhida
Exemplo:
João Silva – Inscrição CADAGY – Unijuí 2020 – Ginástica
5. Requisitos para participar da seleção:
a)
Ter no mínimo 17 anos ( a serem completados até o início das atividades);
b)
Ter disponibilidade de tempo para participar dos ensaios, os quais são
realizados nas quintas feiras das 18h às 22h e sábado das 8h às 12h, bem como
das demais atividades do grupo;
c)
Ser integrante da comunidade externa ou da comunidade interna da
FIDENE/UNIJUÍ (estudante, docente ou técnico);

d)
Participar assiduamente das atividades previstas no plano de ensaio, estudo
em casa e apresentações da Cia CADAGY;
6. Processo Seletivo:
Data: 06 de fevereiro de 2020, no turno da tarde.
Local: sala dos espelhos na sede
Horário: 14 horas
Etapas: (constará de três etapas a serem realizadas no mesmo dia e de forma
INDIVIDUAL):
- ETAPA 1 - Entrevista individual – nela os candidatos serão sondados acerca das
reais possibilidades de se inserir na Cia CADAGY UNIJUI frente aos objetivos desta e
das atribuições enquanto integrante. Tempo previsto: 10 minutos.
- ETAPA 2 – Performance artística – cada candidato deverá compor e apresentar a
banca avaliadora uma performance de acordo com a linguagem artística optada na
inscrição (Artes Cênicas, Danças, Ginástica Geral, Lutas e arte circense). Tempo
previsto: de 3 a 5 minutos. As orientações para realização desta Etapa constam no
Anexo 8.2.
- ETAPA 3 – Improvisação de cena curta, com tema proposto no ato da seleção.
Critérios de avaliação das Etapas 1, 2 e 3:
 Disponibilidade para participar dos ensaios e demais atividades.
 Desenvoltura técnica e expressiva na execução da performance artística.
 Capacidade de criação e inovação representadas na performance frente as
orientações previstas neste edital.
 Desenvoltura, criatividade e atenção nas improvisações.
7. Divulgação do resultado:
O resultado será divulgado no link http://www.unijui.edu.br/cultura/informes-oficiais, até
15 dias após a realização de todas as entrevistas.
7. Recurso
Considerando a natureza do presente processo seletivo, não caberá qualquer espécie
de recurso.
8. Anexos:
8.1. Ficha de Inscrição;
8.2. Orientações para desenvolvimento da “Etapa 2 – Performance Artística”.
Ijuí, 06 de dezembro de 2019.

