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II - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

 

EDITAL Nº 067/2022 

REPUBLICADO EM 19 de Julho de 2022 
 

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO 
PROJETO LINHA CULTURAL 2022/ 2023 

 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de 
suas atribuições e por ordem da Prof. Dr. Carlos Ferrara Junior, Pró-Reitor Acadêmico 
do Centro Universitário São Camilo Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 
58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, SP 
e Campus Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul 
Pompeia nº 144, Bairro Pompéia, São Paulo, SP e Polos EaD, mantido pela União Social 
Camiliana, torna público o presente Edital que regerá o Processo de Inscrição e Seleção 
para o Projeto Linha Cultural 2022/2023, sob coordenação da Coordenação de 
Extensão Comunitária do Centro Universitário São Camilo, conforme abaixo: 

 

I - DO OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO DO PROJETO  
 

1.1 O presente edital tem como objetivo a seleção de 02 (dois) alunos dos cursos de 
graduação do Centro Universitário São Camilo (Campus Ipiranga, Pompeia e Polos EaD) 
para participação no Projeto Linha Cultural 2022/ 2023. 

 

1.2 O objetivo geral é o desenvolvimento de habilidades no discente para o 
reconhecimento e a construção de ferramentas para a promoção e incentivo de 
cultura como componente importante na formação de cidadãos comprometidos com 
uma sociedade justa e desenvolvida. 

 

1.3 Os objetivos específicos são: 
 
a) Desenvolver atividades em formato remoto e/ou presencial; 
b) Mapear todos os componentes culturais existentes no entorno dos Campi Ipiranga, 

Pompeia e Polos EaD gerando uma agenda cultural por bairro com vistas a oferecer 
esse conteúdo à comunidade camiliana e externa, esta ultima por meios digitais; 

c) Promover e incentivar a participação da comunidade camiliana nas atividades 
durante e fora do período letivo; 

d) Desenvolver conteúdos que poderão ser usados em comunicação pelo 
departamento de marketing para a criação de peças publicitárias, posts, reels e 
outros; 

e) Participar do projeto social da Escola de Teatro e Dança em parceria com a 
comunidade externa; 

f) Estabelecer o diálogo construtivo e transformador com os demais setores da 
sociedade, respeitando e promovendo a interculturalidade. 

 
  O projeto ocorrerá entre os meses de outubro de 2022 a junho de 2023. 
 

Profa. Dra. Marcia Maria Gimenez e Prof. Ms. Silvia Martinez. 
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III - DA INSCRIÇÃO E DAS VAGAS 

IV - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1 Período de inscrição: de 01 a 31 agosto de 2022. 

3.2 Meio de inscrição: https://forms.office.com/r/f80QBxv1UN 

3.3 Número de vagas: o número total de vagas para a ação será de 02 alunos dos 2º e 

3º semestre dos diversos cursos de graduação do Centro Universitário São Camilo 

(Campus Ipiranga, Pompeia e Polos EaD). 

  

4.1 Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Centro 

Universitário São Camilo (Campus Ipiranga, Pompeia e Polos EaD).  

 
4.2 Obedecer às vagas disponíveis; aos critérios para seleção conforme item DOS 
CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO e aos demais itens deste edital. 

 
4.3 Ter disponibilidade para participação do processo seletivo a ser realizado entre os 
dias  13 e 16 de setembro de 2022. 

 

V  - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS)  
5.1 Período de seleção: os alunos serão selecionados mediante processo de seleção a 
ser realizado entre os dias  13 e 16 de setembro de 2022. 
 

5.2 A seleção será feita através de concurso aberto e a classificação do selecionado 
deverá se basear no resultado obtido a partir do preenchimento do forms e da 
entrevista com os inscritos. Os históricos escolares serão enviados pela secretaria 
diretamente ao docente responsável. 

 

5.3 A entrevista será feita online pelo teams em horário a ser enviado por e-mail 
institucional, após preenchimento do formulário forms. As entrevistas acontecerão no 
período da tarde dos dias supracitados. 

 

VI - DO RESULTADO  
6.1 O resultado será divulgado no dia 27 de setembro de 2022, no site 
www.saocamilo-sp.br, link secretaria – resultados. 

 
6.2 O ato de inscrição, realizada de forma voluntária pelo aluno, autoriza a IES a 
divulgar seu nome, no link da Secretaria, no ato de divulgação do processo de seleção. 
O aluno, por força da Lei 13.709/18, tem direito de solicitar a ocultação desse dado 
pessoal. 

 

VII - DO EXERCÍCIO DA SELEÇÃO  
 

7.1 Os alunos selecionados farão sua participação nos meses de outubro de 2022 a 
junho de 2023, no projeto denominado de Projeto Linha Cultural 2022/ 2023, cuja 
execução será distribuída em 4 horas quinzenais com dia e horário a ser definido junto à 
coordenação do projeto.  

https://forms.office.com/r/f80QBxv1UN
http://www.saocamilo-sp.br/
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7.2 As ações a serem desenvolvidas durante o Projeto linha Cultural 2022 / 2023 assim 
como qualquer trabalho científico desenvolvido durante a graduação, tem como 
autoria principal e responsabilidade do(s) docente(s) envolvidos. 
 

 

VIII - DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO  
 

8.1 O selecionado receberá um certificado de horas complementares (60 horas totais) 
como participação no projeto de extensão. A certificação só será concedida mediante 
o cumprimento de todas as etapas listadas abaixo: 

- Frequência em pelo menos 75% nas atividades planejadas; 
 

- Entrega de projeto na forma de relatório com resultados, no prazo determinado, 
com apresentação  para as professoras responsáveis, após a aprovação da  professora 
responsável, o relatório precisará ser protocolado on-line, por meio do e-mail 
aluno@saocamilo-sp.br informando o número do Edital a que se refere o processo, 
para o fluxo interno de emissão de certificado. 

 

IX – DA DISPOSIÇÃO FINAL  
 

O ato de inscrição neste processo, realizado de forma voluntária pelo(a) estudante, 
registra seu consentimento ao tratamento dos seus dados pessoais e dos dados 
sensíveis do(a) titular, para as finalidades específicas deste Edital, em conformidade 
com a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018). O Centro 
Universitário São Camilo está empenhado na proteção e confidencialidade dos dados 
que lhe são confiados pelo titular. 

 
 

PUBLIQUE-SE 

São Paulo, de  19 de julho de 2022. 

Mônica Abel 
Secretária Geral 

mailto:aluno@saocamilo-sp.br

