EDITAL 006/2020 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DA
MOSTRA CULTURAL NA DATA DE 17 DE
NOVEMBRO DE 2020 COM O TEMA:
“PLURALIDADE

CULTURAL

E

A

EXTENSÃO UNIVERSITARIA”

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do Centro Universitário Vale do Iguaçu, no
uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de realização da Mostra
Cultural em cumprimento ao Calendário Acadêmico de 2020.

1. OBJETIVO

1.1 O presente edital tem como objetivo a divulgação dos Projetos de Extensão
realizados no primeiro semestre de 2020, em conformidade com o Regimento
Interno da Extensão Universitária do Centro Universitário Vale do Iguaçu, em
consonância com a Resolução 030/2019 que institui os Novos parâmetros para
o Programa de Extensão da Instituição, além das demais ações vinculadas à
temática.

1.2 Incentivar a troca de saberes, entendendo que o Brasil é um país rico em
Diversidade étnica e cultural, plural em sua identidade contribuindo assim para
a formação de novas mentalidades, voltadas para a superação de todas as
formas de discriminação e exclusão.

1.3 Fomentar a celebração da diversidade cultural da região de União da Vitoria
e Porto União como uma ação de compromisso social que promova, afirme e
fortaleça a comunidade, seus saberes e as redes sociais que as compõem.

1.4 Promover atividade Cultural, para serem assistidas pela população através
das redes sociais e plataformas digitais.

2. DA PROGRAMAÇÃO, DATAS E LOCAL

2.1 O evento será realizado no dia 17 de novembro de 2020, nas dependências
do Centro Universitário Vale do Iguaçu, no Hall do prédio Francisco Cléve, das
9h às 21h.

2.2 A programação do evento contemplará exposições e apresentações de
Banners, fotos e vídeos com relatos de experiências e apresentações orais.

2.2.1 Os modelos de Banner a serem utilizados estão categorizados de acordo
com cada grande área do conhecimento, sendo elas: Agrárias (Agronomia e
Medicina Veterinária), Saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Nutrição, Odontologia e Psicologia),
Sociais Aplicadas (Administração, Ciências Contábeis e Direito) e Engenharias
e Arquitetura (contempla todas as engenharias da Instituição e Arquitetura),
estão dispostos em anexo, no site da Instituição.

2.3 Devido à crise sanitária, econômica e social que assola o Brasil causada pela
pandemia do Covid-19, justifica a organização do espaço do evento de acordo
com Plano de Contingencia Institucional, concomitante com ambiente digital,
como uma alternativa

2.4 O presente procedimento justifica-se pela necessidade de promoção à
cultura, utilizando a Extensão Universitária como processo educativo, cultural e
científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza
a relação transformadora entre Universidade e Sociedade.

União da Vitória, 09 de novembro de 2020.
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