ESCOLA HECSA
CURSOS DAS ÁREAS DE: COMUNICAÇÃO E DESIGN, DIREITO, HOSPITALIDADE,
EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS
EXPODIGITAL
COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO
PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2021 – Edital n. 01/2021

A comissão docente da Expodigital torna pública, por meio do presente Edital, a realização de Processo
Seletivo Acadêmico para a seleção de discentes a integrarem a comissão discente do evento, a se
realizar de conformidade com as normas a seguir estabelecidas:
Art. 1º. A Expodigital é um evento acadêmico on-line que prima pela tríade: ensino, pesquisa e
extensão no que tange à interdisciplinaridade, transversalidade e ensino a partir de aprendizagens
significativas, valorizando, acima de tudo, a experiência universitária de discentes e docentes.
Parágrafo único. O Evento possui os seguintes objetivos:
I – Expor para a comunidade acadêmica a versatilidade dos cursos da escola HECSA, que atinge 5
(cinco) grandes áreas: Comunicação e Design, Direito, Hospitalidade, Educação e Negócios.
II – Desenvolver atividades práticas significativas, na perspectiva da pluralidade profissional na
formação dos nossos estudantes, no cenário contemporâneo.
III – Produzir trabalhos acadêmicos a partir das práticas discentes e docentes, especialmente a partir
do cenário pandemia COVID-19.
IV – Articular produções a partir dos projetos de extensão da escola, assim como experiências para o
mercado de trabalho.
Art. 2º. As atividades a serem realizadas no evento terão como foco o desenvolvimento e a formação
integral dos nossos discentes e estão articuladas à responsabilidade social e ao desenvolvimento do
educando na sua formação ética.
Art. 3º. O presente edital, em particular, visa à seleção de 100 alunos para que façam parte da comissão
organizadora do evento. Os estudantes deverão fazer parte do quadro discente da HECSA.
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Art. 4º. As atividades do evento serão:
I – Palestras, Mesas-redondas, Minicursos, Debates e outros nessa dimensão.
II – Grupos de Trabalhos – GTs
III – Mostras científicas, de extensão, culturais e práticas.
IV – Publicação de trabalhos: resumos expandidos e artigos científicos.
V – Articulações com atividades em várias dimensões do mercado de trabalho.
Parágrafo Único: Os professores que fazem parte da Comissão Organizadora Docente do evento são:
01) Professor Me. Eduardo Arruda (Coordenador);
02) Professor Me. Breno Xavier;
03) Professora Dra. Ilana Souto;
04) Professora Me. Jusselle Lourenço;
05) Professora Dra. Laís Roberta;
06) Professora Me. Rosângela;
07) Professor Me. Diogo de Meneses;
08) Professor Me. Douglas Araújo; e
09) Professora Me. Ana Paula Felipe.
Art. 5.º Competirá ao discente na Comissão:
I – Participar de todas as reuniões de alinhamentos sobre o evento.
II – Executar todas as atividades direcionadas pela comissão no que tange ao apoio geral.
III – Contribuir com a divulgação do evento nas mídias virtuais, assim como nas salas de aulas remotas
em visitas a partir de cronograma organizado junto à comissão docente.
IV – Manter conduta compatível com as noções humanistas, éticas e socialmente referenciadas
desenvolvidas ao longo da construção e realização do evento.
V – Trabalhar no apoio tecnológico ao longo da construção do evento e na realização.

Parágrafo Único. O cumprimento das atribuições previstas no presente artigo é requisito para
manutenção do discente na comissão.
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Art. 6.º O discente que pretender participar do Projeto de Pesquisa deverá preencher os seguintes
requisitos:
I – Estar regulamente matriculado no Cursos da HECSA;
II – Inscrever-se por meio do form anexado a esse edital;
III – Apresentar, no momento da inscrição, Carta de Apresentação descrevendo as razões pelas quais
deseja integrar a comissão do evento;
§ 1.º Poderão vir a integrar o grupo também egressos dos Cursos da HECSA – UnP e FPB.
§ 2º O não preenchimento de quaisquer dos requisitos previstos neste artigo poderá ou não implicar
em reprovação do discente inscrito, a critério dos professores avaliadores.
Art. 7.º Os discentes selecionados pertencerão ao quadro de estudantes voluntários da HECSA e
receberão este selo em sua certificação.
Art. 8.º A inscrição para o presente processo seletivo deverá ser efetuada até 05 de maio de 2021
perante a Coordenação do evento, a partir do preenchimento do formulário eletrônico disponível no
seguinte link:
https://bit.ly/3vsp3Pg
Art. 9.º O resultado será publicizado por edital no sítio eletrônico da UnP e da FPB.
Art. 10. As atividades de pesquisa desempenhadas nos termos do presente edital serão objeto de
certificação pela Coordenação e pela comissão de professores organizadores do evento e serão
realizadas sem remuneração, tendo duração de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual ou menor
período, a critério da Coordenação do Evento.
Art. 11. Os discentes receberão certificação com 20 (vinte) horas complementares.
Art. 12. Este Edital, a partir de sua publicação até a finalização do evento.

Natal/RN, 28 de abril de 2021

EDUARDO H ARRUDA
Coordenador Geral do Evento

JUSSELE LOURENÇO SILVA
Vice Coordenadora do Evento
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