
  

FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS 

XVII FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DA FPS 

INFORMATIVO  

 

 

A Faculdade Pernambucana de Saúde convida toda comunidade acadêmica a 

participar do XVII Festival de Arte e Cultura/FPS, atividade integrante do Programa de 

Extensão Arte e Cultura, em parceria com a atividade de integração. Nesta edição o 

evento será virtual com o tema junino. Peguem seus adereços, caprichem na 

caracterização e venham cantar, tocar e compartilhar seus talentos!   

 

 INFORMAÇÕES GERAIS! 

Para se inscreverem nas categorias disponíveis, os candidatos deverão atender os 

seguintes critérios: ser estudantes da FPS (graduação e pós-graduação), estar 

regularmente matriculados em 2020.1; ser egresso e/ou funcionário ativo no 

Departamento Pessoal da FPS (docente e demais colaboradores). Todos irão participar 

em caráter voluntário.  

Data do evento: 26/06/2020 

a) Horário do evento: 18h às 19h30. 
b) Local do evento: click no link: https://fps-edu.webex.com/meet/integracaofps 

 
 

1. OBJETIVOS DO EVENTO 
 

a) Promover a integração da comunidade acadêmica com a comunidade atendida pelos 
projetos de Extensão da FPS.  

b) Identificar e apresentar novos talentos e habilidades artísticos culturais. 
c) Integrar a formação acadêmica a arte e cultura na formação pessoal e profissional de 

cada membro que faz a FPS. 
 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) Vigência do informativo: 17/06/2020 até 22/06/2020 
 

b) Público alvo: 

a. Estudantes da FPS (graduação e pós-graduação), matriculados em 2020.1. 
b. Docentes e demais colaboradores ativos da FPS.    
c. Egressos da FPS que concluíram o curso até o ano de 2019.2. 

 
 
 

https://fps-edu.webex.com/meet/integracaofps


  

 
 

3. Números de vagas:  

 

Serão três modalidades:  

 

a) 10 primeiros inscritos canto e música com instrumentos para 

apresentação ao vivo direto de sua casa.   

b) 10 primeiros inscritos canto e música com instrumentos para 

apresentação em vídeo.  

c) Fotos dos participantes durante o evento para concorrer a melhor 

caracterização junina. Enviem para: integracaofps@fps.edu.br 

 

4. Requisitos gerais para inscrição: 

a) Período de inscrição: 17 de junho a 22 de junho até às 23h59.  
b) Local da inscrição: site da FPS.  
c) As inscrições deverão ser realizadas no site da FPS através de 

formulário padrão desenvolvido pela TIC (FPS). A inscrição somente 
será validada após o participante concordar com os termos deste 
informativo.   

d) No caso de inscrições para vídeo, o candidato deve digitar um link 
direcionado para o arquivo anexado no Ondrive. 

e) Se o participante for estudante, este deve estar matriculado em 
2020.1. 

f) Se for docente ou demais colaboradores deve estar ativo no 
Departamento Pessoal da FPS em 2020.1. 

g) Se for egresso da FPS deve ter concluído o curso até 2019.2.  
h) Compete ao participante do evento a responsabilidade pelas 

informações contidas no formulário de inscrição.  
i) O candidato não poderá participar nas modalidades “a” e “b” do 

tópico 3. Ele poderá participar das modalidades “a” e “c” ou “b” e 
“c”.  

j) Caso ocorra duas inscrições do mesmo candidato, irá prevalecer a 
primeira inscrição realizada.  

 

Observação - A partir do dia 25 de junho, será publicado no site da FPS 

(www.fps.edu.br) a lista dos participantes inscritos validados. 

5. Normas específicas para participar do concurso da melhor caracterização junina: 

 
a) O participante deverá enviar sua foto com caracterização junina 

durante o evento para o e-mail integracaofps@fps.edu.br 
 

6. Normas para apresentação: 

a) O candidato com a inscrição validada poderá realizar até 02 (duas) 
apresentações com o limite máximo de cinco minutos.  
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b) Conceder os direitos autorais das imagens e produtos expostos a 
FPS. 

c) Participar do evento respeitando as normas da FPS.  
d) Cumprir com o cronograma de apresentações de acordo com a 

organização do evento.  
 

7. Certificação 

a) Os estudantes dos cursos de Psicologia, Medicina, Nutrição e 
Enfermagem que participarem como ouvintes serão certificados pela 
Coordenação de Extensão e Responsabilidade Social da FPS com 
carga-horária total de 04 horas. 

b) Os participantes (estudantes da FPS (graduação e pós-graduação), 
egressos da FPS até 2019.2, docentes e demais colaboradores ativos 
da FPS), que apresentarem seus talentos, receberão também pela 
Coordenação de Extensão e Responsabilidade da FPS um certificado 
com carga-horária de 05 horas. 

 
8. Informações Complementares 

 

a) A participação no XVII Festival de Arte e Cultura da FPS dos 
estudantes ouvintes dos cursos de Farmácia, Fisioterapia e 
Odontologia da FPS, será computada como atividade de 
integração, logo não receberão certificado de extensão. 

b) Os docentes e demais colaboradores ativos da FPS poderão 
participar em caráter voluntário.  

c) Informações adicionais sobre o Evento entrar em contato com a 
representante dos tutores de Integração da FPS (Flávia Morais – 
email: flavia.morais@fps.edu.br) e na coordenação de Extensão e 
Responsabilidade Social da FPS (Carine Azeredo – email: 
carine@fps.edu.br).  

d) Os casos omissos para a participação do evento serão avaliados 
pela coordenação do evento e comissão organizadora.  

 
9. Programação 

 
 18h - início das apresentações 
 19h30 – Confraternização e agradecimentos finais 

 

10. Cronograma 

EVENTOS CRONOGRAMA 

Inscrições  17 a 22 de junho de 2020 

Divulgação das inscrições validadas A partir do dia 25 de junho de 2020  

Apresentação 26 de junho de 2020 

 

Recife, 15 de junho de 2020 


