
Inscrições para apresentação de iniciativas no I
Encontro de Arte e Cultura da UFRJ
Olá,

O I Encontro de Arte e Cultura da UFRJ prevê que as iniciativas inscritas sejam apresentadas através de 
“rodas de conversas”. Os proponentes deverão fazer uma breve apresentação oral, ilustrada com o poster 
digital que deverá ser anexado em formato .PDF neste formulário. 

O poster digital deve seguir a formatação apresentada no Template, respeitando o limite de apenas uma 
página/prancha/slide e a limitação de caracteres, pois o objetivo é de uma exposição rápida para 
favorecer a troca e o debate dos participantes. O Template está disponível em 
https://arteeculturaufrj.files.wordpress.com/2019/04/template-poster-arte-e-cultura-ufrj.pptx

Mais informações podem ser acessadas em https://arteeculturaufrj.wordpress.com/sobre/

*Obrigatório

1. Título da iniciativa: *

2. Nome do(a) responsável pela inscrição: *

3. E-mail do(a) responsável pela inscrição: *

4. Autores da Iniciativa: *
 

 

 

 

 

5. A iniciativa é desenvolvida na perspectiva de: *
Marcar apenas uma oval.

 Uma única disciplina

 Multidisciplinar

 Interdisciplinar

 Transdisciplinar

https://www.google.com/url?q=https://arteeculturaufrj.files.wordpress.com/2019/04/template-poster-arte-e-cultura-ufrj.pptx&sa=D&ust=1556229553504000&usg=AFQjCNGwh3nQfQ8ikxq0uCZNlwX2PGCxtQ
https://www.google.com/url?q=https://arteeculturaufrj.wordpress.com/sobre/&sa=D&ust=1556229553505000&usg=AFQjCNGnI6F1Wxb25NgNrePV-mdX9bfmvw


6. Temática: *
Marcar apenas uma oval.

 1. Artes e Ciências

 2. Artes, Criação e Difusão

 3. Artes, Culturas Populares e Saberes Tradicionais

 4. Arte, Cultura e Tecnologia

 5. Arte e História

 6. Artes, Identidade e Diversidade Cultural

 7. Ensino de Artes: Educação Básica e Ensino Superior

 8. Inclusão, Acessibilidade e Cidadania Cultural

 9. Intervenções Artísticas e Espaço Urbano

 10. Juventude, Cultura Popular e Periferia

 11. Mediação em Espaços Culturais

 12. Política, Gestão, Produção e Difusão

7. Anexe o Poster Digital em formato .PDF seguindo o Template disponível em
https://arteeculturaufrj.files.wordpress.com/2019/04/template-poster-arte-e-cultura-ufrj.pptx *
O FORMATO DEVE SER EM .PDF . Mais informações em
https://arteeculturaufrj.wordpress.com/sobre/
Arquivos enviados:

8. Resumo/Descrição da Iniciativa *
Até 2000 caracteres (com espaço)

9. Qual o perfil do Coordenador(a) da Iniciativa? *
Marcar apenas uma oval.

 Discente da UFRJ

 Docente da UFRJ

 Técnico Administrativo da UFRJ

 Outro: 

10. Qual o perfil dos integrantes da Iniciativa? *
Marque todas que se aplicam.

 Discente da UFRJ

 Docente da UFRJ

 Técnico Administrativo da UFRJ

 Colaborador(a) externo(a)

 Outro: 

11. Caso a Iniciativa possua Discentes da UFRJ,
indicar a quantidade:

12. Caso a Iniciativa possua Docentes da UFRJ,
indicar a quantidade:

13. Caso a Iniciativa possua Técnicos
Administrativos da UFRJ, indicar a quantidade:

https://www.google.com/url?q=https://arteeculturaufrj.files.wordpress.com/2019/04/template-poster-arte-e-cultura-ufrj.pptx&sa=D&ust=1556229553508000&usg=AFQjCNHLyQFAF1e9jF6L_lW_KVPhpOcucg
https://www.google.com/url?q=https://arteeculturaufrj.wordpress.com/sobre/&sa=D&ust=1556229553508000&usg=AFQjCNG0Jv0zSdIapp6porNBXMFUaIcdGA


14. Formação dos Integrantes da Iniciativa: *
Marque mais de uma opção
Marque todas que se aplicam.

 Educação Básica

 Graduação

 Especialização

 Mestrado

 Doutorado

 Pós-Doutorado

15. Caso existam integrantes da educação básica,
quantos são?

16. Caso existam integrantes da graduação,
quantos são?

17. Caso existam integrantes da especialização,
quantos são?

18. Caso existam integrantes do mestrado, quantos
são?

19. Caso existam integrantes do doutorado,
quantos são?

20. Caso existam integrantes do pós doutorado,
quantos são?



21. Se a iniciativa inclui discentes na produção e organização das ações, por favor indicar por
quais modalidades acessaram a universidade.
Marque todas que se aplicam.

 Modalidade 01 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que
tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)

 Modalidade 02 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 Modalidade 03 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
(Lei nº 12.711/2012).

 Modalidade 04 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 Modalidade 05 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que,
independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 Modalidade 06 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que,
independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 Modalidade 07 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II,
Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas
(Lei nº 12.711/2012).

 Modalidade 08 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

 Modalidade 09 - Ampla Concorrência

 Programa Estudante-Convênio de Graduação/PEC-G. Em caso de dúvida, verificar: https://xn--
graduao-2wa9a.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=361:programa-estudante-
convnio-de-graduao&catid=336:introduo&Itemid=363

 Outro: 

22. Se a iniciativa inclui discentes na produção e organização das ações, por favor indicar se
recebem algum benefício da assistência estudantil.
Marque todas que se aplicam.

 Não recebe benefício da assistência estudantil

 Sim, bolsa auxílio

 Sim, bolsa moradia

 Sim, bolsa moradia emergencial

 Sim, bolsa moradia emergencial (Macaé)

 Sim, morador da residência estudantil

 Sim, Auxílio alimentação

 Sim, Auxílio transporte

 Sim, Auxílio moradia

 Outro: 

https://www.google.com/url?q=https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D361:programa-estudante-convnio-de-graduao%26catid%3D336:introduo%26Itemid%3D363&sa=D&ust=1556229553515000&usg=AFQjCNE3qQEI_lKkPsOVMFUxYsajS3-NzQ


23. Em qual centro a iniciativa está vinculada?
Marcar apenas uma oval.

 Centro de Ciências da Saúde (CCS)

 Centro de Tecnologia (CT)

 Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN)

 Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)

 Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)

 Centro de Letras e Artes (CLA)

 Fórum de Ciência e Cultura

 Campus UFRJ-Macaé Professor Aloísio Teixeira

 UFRJ - Campus Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade

24. Em qual unidade a iniciativa está vinculada?

25. Em qual curso a iniciativa está vinculada?

26. A iniciativa cadastrada se caracteriza como atividade de: *
Marque todas que se aplicam.

 Ensino

 Pesquisa

 Extensão

 Iniciativas autônomas

 Outro: 

27. Há quanto tempo a iniciativa vem sendo desenvolvida? *
Marque todas que se aplicam.

 Até 2 anos

 De 2 a 5 anos

 De 5 a 10 anos

 Mais que 10 anos

28. A iniciativa tem recebido apoios financeiros e institucionais? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim Ir para a pergunta 29.

 Não Ir para a pergunta 32.

Iniciativa com apoios financeiros e institucionais

29. Há quanto tempo a Iniciativa recebe apoios financeiros e institucionais? *
Marque todas que se aplicam.

 Até 2 anos

 De 2 a 5 anos

 De 5 a 10 anos

 Mais que 10 anos



Powered by

30. Qual recurso? *
É possível selecionar mais de uma opção
Marque todas que se aplicam.

 Bolsa para discentes

 Materiais permanentes

 Materiais de consumo

 Outro: 

31. Qual a origem do fomento? *
É possível selecionar mais de uma opção
Marque todas que se aplicam.

 UFRJ

 CAPES

 CNPQ

 FAPERJ

 FUNARTE

 Outro: 

Perfil do Público-Alvo da Iniciativa

32. Público-alvo que a Iniciativa atende: *

33. Quantas pessoas são beneficiadas pela iniciativa *
É possível selecionar mais de uma opção
Marcar apenas uma oval.

 De 10 a 20

 De 20 a 40

 Acima de 40

34. Quais regiões em que a iniciativa é desenvolvida? *
É possível selecionar mais de uma opção
Marque todas que se aplicam.

 Centro

 Zona Norte

 Zona Oeste

 Zona Sul

 Baixada Fluminense

 Campus UFRJ - Praia Vermelha

 Campus UFRJ - Centro

 Campus UFRJ - Cidade Universitária

 Campus UFRJ - Macaé

 Campus UFRJ - Xerém

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

