
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BOLSA CULTURA 2020 
EDITAL COEX Nº010/2020 

BOLSA DE EXTENSÃO VINCULADA ÀS AÇÕES DE ARTE, CULTURA e SUAS 
DIVERSIDADES 

 
 
Em consonância com o Programa de Extensão Universitária do Centro Universitário São Lucas Porto Velho, 

que visa o apoio às atividades de arte, cultura e suas diversidades, a Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão, por intermédio da Coordenação de Extensão Cultura e Esportes – COEX, torna público o 

lançamento do Edital nº 010 do programa de Bolsa de incentivo à Cultura (PBEXCultural). 

 

1. OBJETIVO 

O Programa de Bolsas de incentivo à Cultura, vinculadas às ações de Arte, Cultura e suas diversidades 

(PBEXCultural), gerenciado pela Coordenação de Extensão, Cultura e Esportes-  COEX, tem por objetivo 

incentivar, por meio de auxílio financeiro, a participação dos estudantes de graduação no processo de 

criação e manifestação de arte e cultura e proporcionar o envolvimento destes em atividades artístico-

culturais, desenvolvidos pelo UniSL.  

 

2. PÚBLICO ALVO 

Acadêmicos UniSL e FSL – Porto Velho, que possuam habilidade para tocar instrumentos como 

teclado/piano, violão, guitarra, violino, saxofone e flauta, bem como habilidade e afinidade com o canto 

coral (cantores e amantes da música). 

 

3.  CONCESSÃO E VIGÊNCIA DAS BOLSAS 

Podem pleitear as Bolsas de incentivo à Cultura (PBEXCultural), o candidato que atender os seguintes 

requisitos: 

 

3.1 Ser estudante de graduação do Centro Universitário São Lucas Porto Velho ou Faculdade São Lucas 

Porto Velho e estar devidamente matriculado no semestre vigente (2020-1); 

3.2 Apresentar desempenho acadêmico, comprovado por meio de histórico escolar atualizado, com 

coeficiente de rendimento global igual ou superior a 7,0 (sete); 

3.3 Para implementação e continuidade da bolsa, o candidato não deverá possuir outra modalidade de bolsa 

auxílio da instituição como por exemplo o PAP (Programa de Apoio a Pesquisa) ou alunos PROUNI 100%, 

que recebem auxílio financeiro do governo federal (Bolsa Permanência); 

3.4 Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de cultura propostas pelo São Lucas Educacional; 

3.5 Ser APROVADO no teste musical (instrumento ou canto); 

3.6 Não estar envolvido em processos disciplinares e/ou judiciais, perante o São Lucas Educacional; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.7 O programa de Bolsas de incentivo à Cultura (PBEXCultural) disponibilizará, por 1 (um) semestre letivo 

20 (vinte) bolsas no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem pagas em 6 parcelas, referente aos meses 

de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2020. 

 

4. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

4.1 As inscrições para participação do processo seletivo deste edital serão realizadas no período de 06 a 27 de 

Fevereiro de 2020. 

4.2 Para concorrer a este processo seletivo, o candidato deverá imprimir a ficha de inscrição disponível no 

site institucional (https://www.saolucas.edu.br/extensao/sao-lucas-cultural), preenchê-la e entregá-la 

pessoalmente na Coordenação de Extensão, Cultura e Esportes – COEX, no período correspondente às 

inscrições de segunda a sexta-feira no horário das 14h00 às 18h00. 

4.3 Os candidatos devidamente inscritos serão convocados para a realização de teste vocal ou de 

instrumento, em local e horários publicados no site (https://www.saolucas.edu.br/extensao/sao-lucas-

cultural). 

 

6. CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO CANDIDATO 

 

 Gostar de música; 

 Ter afinidade e possuir o instrumento musical mencionado no item 3 deste edital; 

 Possuir disponibilidade para ensaios semanais, quinzenais e duas apresentações mensais, conforme 

estabelecido pela coordenação. 

 

7. PROCESSO SELETIVO 

 

7.1. Serão levados em consideração no processo seletivo: 

 Habilidade do candidato com o instrumento musical para o qual se inscreveu; 

 Habilidade com a leitura de partituras e cifras; 

 Possuir o instrumento musical mencionado na ficha de inscrição, bem como deverá utiliza-lo nos 

ensaios e apresentações; 

 Habilidade para o Canto Coral como: afinação, percepção musical e saúde vocal. 

 

7.2 Sobre o teste de seleção: 

 

 Será realizado no dia 28 de fevereiro (sexta) das 18h às 22h, conforme agendamento por naipe vocal 

e instrumental sendo avaliado pela equipe coordenada pelo maestro regente do coral. 

 

8. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO  

https://www.saolucas.edu.br/extensao/sao-lucas-cultural
https://www.saolucas.edu.br/extensao/sao-lucas-cultural
https://www.saolucas.edu.br/extensao/sao-lucas-cultural


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

8.1 A concessão da Bolsa de Incentivo à arte Cultura e suas Diversidades poderá ser cancelada pelo UniSL 

Porto Velho, durante sua implementação, caso ocorra fato que justifique o seu cancelamento, sem prejuízo 

de outras providências cabíveis.  

8.2 Caso o proponente seja desligado ou se transfira para outra instituição de ensino superior, dentro ou fora 

do Estado de Rondônia, durante o período de execução vigente da bolsa, terá sua concessão cancelada de 

forma imediata. 

 

9. IMPUGNAÇÃO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 

 

9.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado, no todo ou em parte, de forma unilateral do 

concedente (UniSL Porto Velho), sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 

 

10. QUADRO DE VAGAS 

 

Modalidade Nº de Vagas 

Teclado/Piano 02 

Violão/Guitarra 02 

Violoncelo/Violino 01 

Saxofone/Flauta 01 

Canto 14 

 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 A participação neste processo implicará aceitação das normas neste Edital, nas regulamentações e 

normativas do Regimento do UniSL Porto Velho.  

11.2 A veracidade das informações prestadas, bem como a documentação apresentada, será de 

responsabilidade exclusiva do proponente, respondendo por elas, na forma da Lei.  

11.3 Durante a fase de execução do projeto toda comunicação com o São Lucas Educacional Porto Velho 

deverá ser realizada por meio de correspondência escrita e/ou eletrônica (extensao@saolucas.edu.br) à sua 

Diretoria.  

11.4 Durante o período de vigência da Bolsa de incentivo à Cultura, os bolsistas deverão passar por avaliação 

periódica considerando sua evolução (canto ou habilidade com o instrumento musical);  

11.5 O candidato será avaliado em todas as suas fases, nos termos definidos neste Edital e no Termo de 

Outorga.  

11.6 O UniSL e FSL Porto Velho reserva-se o direito de, durante a vigência da bolsa, solicitar informações 

adicionais visando aperfeiçoar o sistema de Avaliação e desempenho dos bolsistas; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11.7 As bolsas poderão ser interrompidas a qualquer momento por descumprimento de qualquer item deste 

processo seletivo ou por insuficiência das atividades aferidas pela coordenação de Extensão – COEX 

11.8 Não haverá pagamento de bolsas com data anterior ou posterior ao prazo de vigência estabelecido neste 

edital e no Termo de Outorga; 

11.9 As bolsas de incentivo à cultura concedidas pelo UniSL e FSL Porto Velho não geram vínculo 

empregatício e são destinadas exclusivamente à participação nas atividades de Arte Cultura promovidas ou 

em parceria com a Instituição; 

11.10 Os casos omissos e urgentes, não previstos por esse processo seletivo serão resolvidos pela Reitoria do 

São Lucas Educacional Porto Velho em conjunto com a Direção de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

11.11 O UniSL/FSL Porto Velho poderá adiar ou suspender os procedimentos do processo seletivo, dando 

conhecimento aos interessados, se assim exigirem as circunstâncias. 

11.12 A Coordenação/Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e a Reitoria Geral do UniSL Porto 

Velho deliberarão sobre todas as etapas ou fases deste processo seletivo. 

11.13 As decisões finais da Reitoria Geral do São Lucas Educacional Porto Velho são terminativas, não 

cabendo pedidos de reconsideração. 

 

Porto Velho, 06 de fevereiro de 2020. 

 

 

Informações na Coordenação de Extensão, Cultura e Esporte – COEX ou pelo telefone: (69) 3211 8040. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


