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1 – DAS INFORMAÇÕES GERAIS  
 

O Festival das Interações Culturais e Humanísticas (FICH) objetiva reunir 
estudantes de todos os cursos ofertados no Setor Litoral, membros da comunidade e 
servidores técnicos e docentes que participaram ou desejam conhecer as atividades 
desenvolvidas no segundo semestre letivo de 2018. Trata-se, portanto, do 
compartilhamento de resultados, aprendizagens, vivências e reflexões, sendo um 
momento privilegiado para expressão dos caminhos que os participantes das Interações 
Culturais e Humanísticas (ICH) trilharam ao longo do semestre. 

Todas as ICH desenvolvidas neste segundo semestre letivo estão convidadas a se 
apresentar no FICH, para que suas experiências sejam compartilhadas com as 
comunidades acadêmica e externa. 
 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES PARA O FICH 

 
A atividade a ser desenvolvida no FICH poderá ser proposta pelos 

participantes (mediadores e estudantes) das ICH desenvolvidas em 2018-2. 

A inscrição será por meio deste formulário eletrônico: encurtador.com.br/hvyW9, o 
qual deve ser corretamente preenchido. Havendo qualquer problema para acesso ou  
preenchimento do formulário poderá ser feito contato pelo telefone: (41) 3511-8350 ou via 
e-mail: ichufprlitoral@gmail.com. 

As propostas podem ser registradas de 05 a 28 de outubro de 2018. A divulgação 
da programação oficial será realizada a partir de 31 de outubro de 2018 no site do Setor 
Litoral (SL), na página oficial do SL no Facebook, via Informes UFPR Litoral e no mural 
da Coordenação Acadêmica do Setor.  

 
 
3 – DAS OPÇÕES DE EXPOSIÇÃO, ESPAÇO E TIPOS DE ATIVIDADES 

 
Buscando atender às proposições advindas das discussões setoriais,             

solicita-se de cada ICH um resumo de até 100 palavras, com vistas a valorizar tanto a 
divulgação da programação para um público geral, como também integrar a memória das 
ICH e das edições do FICH. 

Cada ICH inscrita poderá assumir um estande no espaço                   
Entreblocos. A disponibilidade de equipamentos multimídia será confirmada 
mediante a demanda. 

A proposição de atividades paralelas à exposição em estandes (performances, 
oficinas, mostras, debates etc.), realizadas em outros ambientes (auditório, salas de aula 
espaço multiuso, ao ar livre), é incentivada e deve ser informada, juntamente com a 
indicação do espaço necessário, no formulário eletrônico de inscrição. 
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 Ratifica-se, contudo, que é importante garantir que as pessoas que apresentarão 
as ICH da qual participaram também tenham oportunidade de participar de outros 
espaços e atividades. Portanto, indicamos que seja considerado um rodízio entre aqueles 
que receberão os visitantes, bem como seja dimensionado o tempo destinado à atividade 
proposta de modo que ela, preferencialmente, não ocupe, por exemplo, um turno inteiro.   
 
 
4 – DA ANÁLISE DAS DEMANDAS E DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

  

A equipe organizadora manterá contato com os/as proponentes e mediadores 
para, nos casos em que se fizer necessário, comunicar e ajustar as demandas à 
disponibilidade de infraestrutura e recursos, bem como demais informações da 
programação.  
 

 
5 – CRONOGRAMA 

  

Ação Prazo Onde 

Divulgação do Edital do 16º FICH 
A partir de 
04/10/2018 

Lista de e-mail, site do Setor e 
página oficial do SL no 

Facebook 

Período de inscrições no 16º FICH 
05/10 a 

28/10/2018 
Formulário eletrônico 

Divulgação da programação 
A partir de 
31/10/2018 

Site do Setor Litoral (SL), na 
página oficial do SL no 

Facebook, via Informes UFPR 
Litoral e em murais no Setor 

16º Festival das Interações 
Culturais e Humanísticas – FICH 

07/11/2018 Entreblocos 

 
 
 

Matinhos, 04 de outubro de 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Etienne C. R. Vaccarelli 
Coordenadora Acadêmica 

 




