
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

COLÉGIO PEDRO II  
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA  

 
CHAMADA INTERNA Nº 07/2021 – PROPGPEC 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL NO 
ESPAÇO CULTURAL DO COLÉGIO PEDRO II 

 
A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA torna públicos, nos termos 

da presente Chamada, as normas e os procedimentos necessários para o cadastro de estudantes de segunda e 
terceira séries do Ensino Médio, para atuar, na condição de voluntário, no Espaço Cultural do Colégio Pedro II, 
no ano de 2021. 
 

1. DOS OBJETIVOS  

1.1. Selecionar estudantes interessados em realizar atividades de produção artística e cultural no Espaço 

Cultural do Colégio Pedro II envolvendo criação de eventos, curadoria de exposições, mediação estética 

e cultural, orientação de oficinas em diferentes linguagens artísticas e atividades afins, no formato 

remoto ou presencial, quando as condições sanitárias permitirem. 

1.2. Incentivar a participação dos(as) estudantes do Colégio Pedro II em atividades artísticas diversas, 

orientando-os acerca da profissionalização do artista visual e do produtor cultural, da realização de 

eventos e exposições remotas ou presenciais, da relação entre produção artística e público e da 

importância das manifestações artísticas para a diversidade cultural.  

1.3. Identificar, desenvolver e difundir talentos em Artes Visuais e em Produção Cultural.  

 

2. DOS FUNDAMENTOS 

2.1. A presente Chamada Interna representa uma ação de desenvolvimento institucional que atende às 

finalidades dos Institutos Federais, definidas nos incisos VII e VIII, do Artigo 6º, da Lei nº 11.892/2008 e 

ampara-se legalmente nos Artigos 5º, 6º e 7º da mesma Lei. 

2.2. A presente Chamada Interna não gerará custo para o Colégio Pedro II, visto que não prevê a concessão 

de bolsas para os estudantes. 

 

3.        DO NÚMERO DE VAGAS 

3.1. Serão disponibilizadas 2 (duas) vagas para apoio às atividades administrativas, pedagógicas e de 

produção artística e cultural, realizadas pelo Espaço Cultural do Colégio Pedro II. 

 

4. DOS REQUISITOS 

4.1. Para candidatar-se às vagas disponibilizadas nesta Chamada, os(as) estudantes deverão atender aos 

seguintes requisitos:  

a) estar regularmente matriculado no Colégio Pedro II na segunda ou terceira série do Ensino Médio; 

b) dispor de, no mínimo, 2 (duas) horas semanais e, no máximo, 4 (quatro) horas semanais para dedicação 

às atividades do Espaço Cultural;1 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

                                                                 
1
 A carga-horária também inclui atividades de estudo e pesquisa, solicitadas aos (às) estudantes. 



5.1.  As inscrições serão realizadas no Protocolo Geral, no período especificado no Cronograma, enviando-se 

a documentação para o e-mail sepro@cp2.g12.br, solicitando a abertura de processo com o assunto 

“Chamada Interna nº 07/2021 – PROPGPEC”. 

5.2. No ato da inscrição, o(a) estudante deverá entregar os seguintes documentos:  

a) Formulário de Inscrição (Anexo I);  

b) Termo de Compromisso; 

c) Autorização do Uso de Som e Imagem do(a) estudante (Anexo II);  

d) Carta de Intenções (Anexo III).  

5.3. O(a) estudante que não apresentar, no período estabelecido no Cronograma, a documentação citada no 

item 5.2 desta Chamada será considerado desistente. 

 

6. DA SELEÇÃO DOS (AS) ESTUDANTES  

6.1 A seleção dos (as) estudantes será conduzida por uma Comissão, nomeada pelo Reitor e terá duas 

etapas:  

a) Análise documental;  

b) Entrevista e análise da carta de intenções. 

6.2. Durante a entrevista o (a) estudante será avaliado de acordo com os seguintes critérios:  

a) Habilidade para comunicar-se de forma clara e objetiva – 0 a 10 pontos; 

b) Domínio de conteúdos relacionados às diversas linguagens artísticas – 0 a 10 pontos; 

c) Capacidade de estabelecer boas relações interpessoais, trabalhar em grupo e com públicos de 

diferentes faixas etárias – 0 a 10 pontos; 

d) Interesse e participação em atividades artísticas e culturais – 0 a 20 pontos. 

6.3. A carta de intenções será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

a) Coesão/coerência – 0 a 10 pontos; 

b) Experiência anterior em projetos artísticos e culturais – 0 a 20 pontos; 

c) Adequação do perfil do (a) estudante à proposta de trabalho do Espaço Cultural – 0 a 20 pontos; 

6.4. A nota final do (a) estudante será obtida pelo somatório das notas da entrevista e da análise da carta de 

intenções.  

6.5. A entrevista será realizada de forma remota, na data definida pelo Cronograma desta Chamada, em 

plataforma e em horário a ser divulgado junto com o resultado da análise dos documentos, no site do 

Colégio Pedro II.  

6.6. O (a) estudante que não apresentar a documentação solicitada dentro dos prazos estabelecidos será 

considerado desistente.  

6.7. Os (as) estudantes serão classificados em ordem decrescente de pontos e serão contemplados até o 

limite de vagas desta Chamada.  

6.8. Em caso de empate terá preferência, sucessivamente, o (a) estudante:  

a) com maior idade; 

b) matriculado(a) em série mais avançada; 

c) que já tenha participado de outros projetos artísticos e culturais. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

7.1. A divulgação dos resultados será feita na página eletrônica do Colégio Pedro II, no endereço 

www.cp2.g12.br, conforme cronograma. 

7.2   Os recursos ao Resultado desta Chamada poderão ser feitos no período definido no Cronograma, 

enviando-se o formulário constante do Anexo IV, devidamente preenchido, para o e-mail 
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sepro@cp2.g12.br, solicitando anexação da documentação ao processo de inscrição do estudante na 

Chamada Interna. 

 

8. DOS DEVERES DO ESTUDANTE  

8.1. Caberá ao(à) estudante voluntário:  

a) dispor de, no mínimo, 2 (duas) horas semanais e de, no máximo, 4 (quatro) horas semanais para 

dedicação às atividades do projeto; 

b) comparecer com regularidade e pontualidade às atividades relativas a esta Chamada, apresentando 

índice de frequência igual ou superior a 75%;  

c) representar adequadamente o Colégio Pedro II nos eventos internos ou externos, respeitando a 

disciplina e a ética discente; 

d) organizar, através de comunicação, pôster e/ou apresentação artística e cultural, a experiência 

profissional vivenciada no Espaço Cultural do Colégio Pedro II, com vistas a apresentar-se na VI Mostra 

de Iniciação Artística e Cultural do Colégio Pedro II - VI MIAC - a realizar-se no final do ano letivo de 

2021, no formato remoto ou presencial; 

e) mencionar o Programa de Apoio às Atividades de Extensão do Espaço Cultural do Colégio Pedro II em 

entrevistas concedidas a jornais, revistas, rádio, TV ou na participação em eventos artísticos e culturais; 

f) elaborar e entregar relatório final de atividades até a data definida no cronograma, conforme modelo 

disposto no Anexo VII. 

8.2.  O não cumprimento das exigências previstas nesta Chamada implicará o desligamento do(a) voluntário.  

 

9. DO DESLIGAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DOS ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS  

9.1.  Na hipótese de desistência de qualquer estudante, o Espaço Cultural do Colégio Pedro II poderá solicitar 

sua substituição, enviando pedido à Diretoria de Culturas para cadastramento de novo voluntário, 

conforme definido nesta Chamada.   

9.2.  Caso o/a estudante convocado não tenha disponibilidade para ocupar a vaga ofertada, a Diretoria de 

Culturas procederá à nova convocação. 

9.3.  A qualquer momento o Espaço Cultural do Colégio Pedro II poderá solicitar o desligamento do/da 

estudante que não desempenhar adequadamente suas atividades no Programa, utilizando o Anexo V. 

 

10. DA CERTIFICAÇÃO 

10.1 Os estudantes participantes receberão certificado de participação no Programa de Iniciação Artística e 

Cultural no Espaço Cultural do Colégio Pedro II 

 

11. DO CRONOGRAMA 

           ETAPA PERÍODO 

Lançamento da Chamada  17/03/2021 

Inscrição 17/03 a 05/04/2021 

Período de Mapeamento de Competências  05/04 a 12/04/2021 

Resultado 13/04/2021 

Interposição de Recursos  14 e 15/04/2021 

Resultado dos Recursos  16/04/2021 

Resultado Final  16/04/2021 

Período de Execução 20/04 a 30/11/2021 
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12. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA INTERNA 

12.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos da presente Chamada até o segundo dia útil anterior ao 

prazo final estabelecido para recebimento das inscrições.  

12.2. Não terão efeito de recurso as impugnações feitas por aqueles que, em o tendo aceitado sem objeção, 

venham apontar, posteriormente ao prazo para a impugnação, eventuais falhas ou imperfeições. 

 

13. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

13.1. A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, por motivo de interesse 

público ou por ilegalidade no todo ou em parte, sem que isso implique no direito de indenização ou 

reclamação de qualquer natureza. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A submissão de propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada, das 

quais o proponente não poderá alegar desconhecimento. 

14.2. Os relatórios finais elaborados pelo orientador e pelos voluntários deverão ser entregues, pelo 

orientador, dentro do prazo definido no Cronograma, pelo e-mail dcult@cp2.g12.br, na Diretoria de 

Culturas. 

14.3. As informações fornecidas nos anexos e o seu correto preenchimento são de responsabilidade do 

proponente. 

14.4. Caberá ao Reitor resolver os casos omissos e as situações não previstas, ouvida a Pró-Reitora de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

14.5. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Culturas, pelo e-mail dcult@cp2.g12.br. 

 
 

Rio de Janeiro, 17 de março de 2021. 

 

 
MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA  

Pró-Reitora de Pós-Graduação, pesquisa, Extensão Cultura 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO/DA ESTUDANTE 
(Chamada Interna n° 07/2021 – PROPGPEC – Seleção de Estudantes Voluntários para o Programa de Iniciação Artística e Cultural no Espaço Cultural) 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO/DA ESTUDANTE 
 

Nome  CPF  

Matrícula  Data de Nascimento  

Campus  Série  Turma  

Telefone Fixo  Celular  

E-mail  

Responsáveis 

Nome CPF Telefone Fixo Celular 

    

    

 
2. TERMO DE COMPROMISSO DO/DA ESTUDANTE 

 Declaro que disponho de tempo necessário para a realização das atividades previstas no Plano de 

Trabalho. Asseguro que as informações prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

 

Rio de Janeiro, .......... de ............................... de 2021. 

 

 

 

3. TERMO DE COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

Eu,__________________________________, CPF n° ________________, na qualidade de responsável legal, 
autorizo a participação do/da estudante_____________________________________, confirmo a veracidade 
das informações por ele prestadas e declaro estar ciente das regras da Chamada Interna 07/2021 – 
PROPGPEC. 

Rio de Janeiro, .......... de ............................... de 2021. 
                                               
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do/da Responsável Legal do/da estudante 

........................................................................ .......................................................................... 

           Assinatura do/da Responsável                   Assinatura do/da Estudante 
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4. GRADE DE HORÁRIO DO/DA ESTUDANTE NO COLÉGIO E SUGESTÃO DE HORÁRIO PARA O VOLUNTARIADO 

 

HORÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

Tempo de aula Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Manhã 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

7º       

Tarde 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

7º       

Noite 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

7º       

 
 

Rio de Janeiro, _____ de __________________ de 2021. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

....................................................................................             .......................................................................... 

Assinatura do/da Responsável Legal do(a) estudante Assinatura do/da estudante 
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ANEXO II 
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE SOM E IMAGEM  

(Chamada Interna n° 07/2021 – PROPGPEC – Seleção de Estudantes Voluntários para o Programa de Iniciação Artística e Cultural no Espaço Cultural) 

 

 

Eu,.............................................................................................................................................................................

...., Cédula de Identidade nº ............................................................................................., CPF 

nº......................................................, residente à Av./Rua ....................................................................,  

Município de .................................................................................................................,  AUTORIZO o uso de som 

e imagem do aluno........................................................... em campanhas institucionais referentes a Chamada 

Interna nº 07/2021 - Programa de Iniciação Artística e Cultural no Espaço Cultural do Colégio Pedro II. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em 

todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: outdoor; busdoor e folhetos em geral (encartes, 

mala direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais em geral; homepage; 

cartazes; back-light; e mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser 

reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização 

em 02 vias de igual teor e forma. 

 
 

_______________, dia _____ de ______________ de 2021. 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

....................................................................................                                     .......................................................................... 

Assinatura do/da Responsável Legal do(a) estudante Assinatura do/da estudante 
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ANEXO III 
CARTA DE INTENÇÕES  

(Chamada Interna n° 07/2021 – PROPGPEC – Seleção de Estudantes Voluntários para o Programa de Iniciação Artística e Cultural no Espaço Cultural) 

 
 

Esse é o momento de você escrever sobre você e sua relação com a Arte e as Culturas, suas experiências na 
área e expectativas com relação à sua participação como voluntário nas atividades do Espaço Cultural (utilize o 

verso, se necessário) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rio de Janeiro ___/___/___ 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

                                                                                                   Assinatura do (a) Estudante 
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ANEXO IV 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

(Chamada Interna n° 07/2021 – PROPGPEC – Seleção de Estudantes Voluntários para o Programa de Iniciação Artística e Cultural no Espaço Cultural) 

 
 

À Banca Julgadora da Chamada Interna nº 07/2021 - PROPGPEC 
 
Nome do/da Estudante: _____________________________________________________________ 
Nº de inscrição: ___________________________________________________________________ 
Justificativa – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rio de Janeiro, ........... de .......................................... de 2021. 
 
 
 
 

____________________________________________ 

                                                                    Assinatura do/da estudante 
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ANEXO V 
 TERMO DE DESLIGAMENTO   

(Chamada Interna n° 07/2021 – PROPGPEC – Seleção de Estudantes Voluntários para o Programa de Iniciação Artística e Cultural no Espaço Cultural) 

 

O Espaço Cultural do Colégio Pedro II solicita o desligamento do/da 

estudante_____________________________________________ matrícula ______________,do Campus 

_____________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº__________________, inscrito(a) no CPF 

sob o nº __________________, do Programa de Iniciação Artística e Cultural no Espaço Cultural do Colégio 

Pedro II, pelos motivos abaixo: 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rio de Janeiro,  ________de___________________________de 2021 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do/da Responsável pelo Espaço Cultural do Colégio Pedro II 

 
 
 

 
 
 
 
 

...................................................................................          .......................................................................... 

Assinatura do/da Responsável Legal do(a) estudante Assinatura do/da estudante 
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ANEXO VI 
TERMO DE DESISTÊNCIA  

(Chamada Interna n° 07/2021 – PROPGPEC – Seleção de Estudantes Voluntários para o Programa de Iniciação Artística e Cultural no Espaço Cultural) 

 
 

 
 

Eu, _________________________________________, matrícula _______________, estudante do Campus 

_____________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº__________________, inscrito(a) no CPF 

sob o nº __________________, residente à Av/Rua _______________________ nº ________, bairro 

_________________, município de _______________, RJ, venho manifestar, de livre e espontânea vontade, 

minha desistência de participar do Programa de Iniciação Artística e Cultural no Espaço Cultural do Colégio 

Pedro II, pelos motivos abaixo descritos: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Neste contexto, manifesto ainda minha inteira ciência de que tal decisão descarta qualquer possibilidade 

futura de reconsideração da situação aqui registrada. 

 
Rio de Janeiro, ___ de ___________de 2021. 

 
 

                                                                                                _______________________________________ 

                                                                               Assinatura do/da estudante. 

 

 

 

....................................................................................            .......................................................................... 

Assinatura do/da Responsável Legal do(a) estudante Assinatura do/da estudante 
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ANEXO VII 
RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DO ESTUDANTE VOLUNTÁRIO– ELABORADO PELO ESTUDANTE 

(Chamada Interna n° 07/2021 – PROPGPEC – Seleção de Estudantes Voluntários para o Programa de Iniciação Artística e Cultural no Espaço Cultural) 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE E DO PROJETO 

 Nome do estudante: 

 Matrícula: Série: campus: Turno: 

 
 
2. ATIVIDADES (O/A estudante descreverá todas as atividades que foram desenvolvidas no voluntariado, 

incluindo participação em eventos artísticos e culturais, acadêmicos, exposições, performances, 

apresentações diversas, e/ou publicações realizadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. AVALIAÇÃO DO PROJETO (O estudante descreverá suas principais considerações sobre o voluntariado 

realizado, incluindo possíveis sugestões. É importante, também, que o estudante ressalte qual foi a 

importância desta participação para a sua formação geral e profissional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rio de Janeiro, _____ de ____________________ de 2021. 

 
 
_________________________________                                          __________________________________          
Assinatura do(a) estudante voluntário                                                 Assinatura do professor(a) orientador(a) 
 
 
 

 


