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Resultado Provisório das Apresentações Culturais e Artísticas 

Artes Visuais 

A Educação Ambiental através da Ilustração Científica: uma ferramenta para o 

ensino de Ciências e Biologia - Campus Paranavaí 

Dança 

Dança Pau de Fitas - Campus  Jaguariaíva 

Alegria: Emoción Flamenca - Campus Umuarama 

Música 

Viola + AÇÃO - Campus Foz do Iguaçu 

Banda Base do III Festival de Música do IFPR Campus Paranaguá – Campus Paranaguá 

Coral IFPR de Paranavaí – Campus Paranavaí 

Banda Cabeças Voadoras cantam a história do Rock - Campus Telêmaco Borba 

Teatro 

Mais Amor, menos Dor - Campus Capanema 

Distorções - Campus Jacarezinho 

 

Apresentação do Campus Sede do Evento 

 

 

Observações:  

1 - A Comissão Organizadora do V SE²PIN não se responsabilizará pelo transporte, por 

perdas e/ou danos de equipamentos, obras e materiais (diversos) dos participantes 

selecionados para as apresentações culturais e artísticas. 

2 - Será de responsabilidade dos participantes selecionados para as apresentações a 

veracidade das informações fornecidas à organização do evento. 

IF Samba-Choro revisitando a Cultura Brasileira - Campus Cascavel   
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3 - As apresentações culturais e artísticas estarão, obrigatoriamente, vinculadas à 

apresentação de pôsteres referentes a Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e/ou 

Inovação. 

4 - A viabilidade das atividades, para todas as modalidades, está condicionada aos 

aspectos logísticos, técnicos e operacionais do Evento. 

5 - Ressalta-se que as solicitações para plano de palco, luz e som indicadas no ato da 

inscrição, serão atendidas dentro das condições logísticas, técnicas, operacionais e conforme 

os recursos já licitados e contratados. 

6 - Estão proibidas apresentações que incentivem a violência, a promiscuidade e o 

uso de drogas; que tenham cunho publicitário, discriminatório ou político-partidário que 

configurem prática de proselitismo religioso ou que contrariem os dispositivos normativo-

legais vigentes. 

7 - As apresentações Culturais e Artísticas foram selecionadas de acordo com os 

vídeos e os portfólios encaminhados, levando em consideração o tempo e o conteúdo da 

apresentação. Portanto não serão permitidas alterações sem conhecimento prévio da 

Comissão Organizadora do V SE²PIN . 

 

 

Curitiba, 29 de setembro de 2016-09-29 

 

 

Comissão Organizadora do V SE²PIN 


