
 

 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA NOVOS MEMBROS EFETIVOS DO GRUPO DE 

DESFILE E MODA: UNIFASHION DO UNICULTURAS 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Grupo de Desfile e Moda: Unifashion é um grupo que faz parte do Grupo Cultural 

UNICULTURAS e promove apresentações de desfile e moda com um caráter criativo, 

espelhando-se nas culturas tradicionais e contemporâneos dos países que compõem a 

UNILAB. Paralelo a isso, o grupo busca apresentar, através de oficinas, workshop de 

moda, ensaios, palestras com profissionais da área, os conceitos, técnicas e 

particularidades do mundo da moda. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

São objetivos do Grupo de Desfile e Moda: Unifashion: 

 Estimular e desenvolver a reflexão sobre o mundo da moda a partir de um 

contexto ético, político e cultural; 

 Apresentar a diversidade étnico-cultural dos países parceiros da UNILAB em 

eventos locais e regionais; 

 Apresentar, através de oficinas, workshop de moda, ensaios, palestras com 

profissionais da área, os conceitos, técnicas e particularidades do mundo da 

moda, possibilitando aos/as interessados/as futuramente seguirem a carreira em 

passarela; 

 Realizar lançamentos de grifes de parceiros em shoppings, eventos de moda e 

entre outras. 

 



3. QUEM PODE PARTICIPAR (Requisitos) 

 

3.1 – Pode participar deste edital de seleção, estudantes regularmente 

matriculados/as em qualquer curso de graduação e pós-graduação da 

UNILAB, modalidade presencial; 

3.2 - Que disponibilizem 4 horas semanais para ensaios e/ou encontros com o 

grupo de moda e desfile.  

3.2.1 – Os ensaios acontecerão semanalmente em dois horários, no período 

da tarde para estudantes que frequentam cursos noturnos e no período 

da noite para estudantes que frequentam cursos diurnos. Além disso, 

duas vezes por mês acontecerá um ENSAIO GERAL aos sábados.  

3.2.2 Os ensaios acontecerão nos seguintes dias e horários:  

Segundas-feiras Sextas-feiras 

Turno 1 – TARDE 15h às 17h 15h às 17h 

Turno 2 – NOITE 19h30 às 21h30 19h30 às 21h30 

 

3.2.3 Os membros deverão participar em dois encontros, nos dias e 

horários disponibilizados acima. Membros que estudam à noite, 

devem comparecer nos ensaios de segunda e sexta-feira, das 15h às 

17h e, membros que estudam no período diurno devem comparecer 

das 19h30 às 21h30. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES DOS/AS CANDIDATOS/AS 

 

4.1- Os/as candidatos/as interessados/as em participar da seleção deverão fazer 

sua pré-inscrição ENTRE OS DIAS 09 A 20 DE JULHO DE 2018 por meio do 

formulário eletrônico 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfImfXprUudXCL7HI0jIHPji5Rc9

mMrXfTfRZd0gm_gSVAxDQ/viewform?c=0&w=1.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfImfXprUudXCL7HI0jIHPji5Rc9mMrXfTfRZd0gm_gSVAxDQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfImfXprUudXCL7HI0jIHPji5Rc9mMrXfTfRZd0gm_gSVAxDQ/viewform?c=0&w=1


4.2- No preenchimento do formulário, o/a candidato/a deverá informar seus 

dados pessoais (Nome completo, CPF, RG/RNE/PASSAPORTE, endereço, e-

mail e telefone para contato, curso, período letivo atual); 

4.3 – Após o preenchimento do formulário, o/a candidato/a deverá enviar para o 

e-mail GRUPOUNICULTURAS@GMAIL.COM, duas fotos originais, sem 

filtro e nem outro modelo de edição, completa. O envio das fotos é obrigatório. 

Caso o/a candidato/a preencha o formulário e não envie as fotos, a inscrição será 

indeferida.   

 

       5.  DA SELEÇÃO 

 

5.1– A seleção para novos membros efetivos do grupo acontecerá em uma 

única etapa, obrigatória e eliminatória: 

I. Casting Model obrigatório com todos/as os/as selecionados/as. No 

Casting, os/as candidatos/as serão avaliados/as nos seguintes 

critérios: 

II. Os critérios de avalição são: 

Critério 1: Andamento: Nesse processo serão avaliado o domínio 

que o candidato tem sobre os saltos altos, isso para as meninas, e,  

Critério 2: Postura: Vamos avaliar a capacidade que o candidato 

tem de se posicionar durante o andamento na passarela, pausa para 

foto, corpo, postura, sintonia com a música, expressão e 

desenvoltura, isso para todos/as os/as candidatos/as.  

Obs: As meninas, no dia do casting, devem vim com salto alto. 

6. DO RESULTADO FINAL E INICIO DAS ATIVIDADES 

 

6.1- A divulgação do resultado final será divulgada na página do Grupo 

UNICULTURAS no facebook, no instagram @uniculturas e será enviado um e-

mail para todos/as os/as selecionados/as com o resultado final. 

6.2 - Após a divulgação do resultado, o/a candidato/a será convocado/a para 

assinatura do termo de compromisso para ingresso no Grupo e início das 

atividades. 



7. DAS ATIVIDADES E DEVERES DO MEMBRO 

 

I. Participar da elaboração do plano de trabalho das atividades que serão 

executadas no semestre pelo Grupo de Moda e Desfile; 

II. Dedicar-se no mínimo 4 horas semanais aos ensaios e/ou encontros do 

grupo; 

III. Assinar o termo de compromisso do Grupo; 

IV. Entregar mensalmente a folha de frequência referente às atividades 

planejadas e/ou desenvolvidas; 

V. Tratar todos/as os membros do Grupo de Moda e Desfile com 

cordialidade e respeito; 

VI. Comparecer as reuniões de planejamento, organização, acompanhamento 

e socialização das atividades; 

VII. Representar o Grupo de Desfile e Moda em atividades externas, eventos 

culturais, redes sociais e outros meios de informação; 

VIII. Assinar termo de desistência do grupo, quando houver. 

 

8. DAS VANTAGENS E DIREITO 

 

I. Todos/as os membros efetivos do Grupo de Moda e Desfile serão 

certificados, mensalmente, com uma carga horária total de 30 horas, 

contabilizados como carga horária de atividades complementares e de 

extensão; 

II. Participação de desfiles de moda em shoppings, centros de eventos, 

eventos locais e regionais; 

III. Seção de fotos gratuitas individuais e coletivas mensalmente; 

IV. Confraternização trimestral entre os membros do Grupo; 

 

9. DO DESLIGAMENTO E INGRESSO DE NOVOS MEMBROS 

 

9.1 Os membros do Grupo de Moda e Desfile podem ser desligados do grupo 

pelos seguintes motivos: 



I. Faltar 2 (dois) ensaios e/ou encontros do grupo em seguida sem aviso e 

justificativa prévia; 

II. Se comprometer em participar dos eventos de moda interno e externo e, no dia 

das atividades, não comparecer e nem justificar a ausência; 

9.2 A seleção para novos membro acontecerá semestralmente, obedecendo ao 

calendário de atividades do UNICULTURAS. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

 

N°  FASES  DATAS 

01 Período de Inscrições 09 a 18 de julho de 

2018 

02 Resultado das Inscrições e 

convocação para o casting 

18 de julho de 2018 

03 Realização da Etapa presencial do 

Casting 

A definir 

 

04 Resultado final e convocação para 

assinatura do termo de 

compromisso 

A definir 

 

05 Inicio das atividades A definir 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos e eventuais pendencias serão avaliados pelos representantes do 

Grupo de Moda e Desfile do Grupo UNICULTURAS. O e-mail 

GRUPOUNICULTURAS@GMAIL.COM estará disponível para quaisquer 

esclarecimentos e dúvidas relacionadas ao edital. 

 

 

Redenção – CE, 09 de julho de 2018 

Dário Daniel Artur 

Siozimila Fernandes Onhinam 

Representantes do Grupo de Moda e Desfile –UNIFASHION 

mailto:GRUPOUNICULTURAS@GMAIL.COM


 


