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A Diretora Geral do campus Planaltina, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA, nomeada pela portaria nº 148, de 30 de janeiro 
de 2015, com publicação no Diário Oficial da União de 03 de fevereiro de 2015, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais torna público a retificação DAS MODALIDADES 

DOS PROJETOS DO PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA, ESPORTE E LAZER 

DISCENTE -  PINCEL. 

. 

1. Onde se lê: 

4. DAS MODALIDADES DOS PROJETOS 
 
4.1 Os projetos submetidos para seleção deverão contemplar, no mínimo, uma das 

modalidades elencadas no quadro abaixo e estarão limitados à realização das ações 

estabelecidas, a seguir: 

 

Das Modalidades Das ações 

ESPORTE – Toda forma de prática de 

atividade física, ocasional ou organizada, 

competitiva ou não, que visa promover o bem 

estar, melhorar a aptidão física e ou mental e 

proporcionar entretenimento. 

Esportes convencionais, específicos e 

adaptados, campeonatos, jogos. Pode envolver a 

promoção de campeonatos, palestras esportivas, 

eventos comunitários de modalidades 

esportivas, competições grupais ou individuais 

e oficinas entre outros. 

CULTURA – Neste caso, se refere às formas de 

manifestações artísticas, de conhecimento, 

técnicas, costumes e demais hábitos de um 

grupo social. 

Festivais de música, dança, show de talentos, 

apresentações teatrais, dias temáticos (pais, 

mães, estudantes, etc.), festas folclóricas, trote 

cultural e solidário, sarau de música e literatura, 

eventos que desenvolvam a Arte-educação 

inclusiva, entre outros. 

LAZER – As formas de manifestações de 

entretenimento, diversão, recreação podendo 

desenvolver sua informação ou formação de 

maneira informal. 

Intervalo recreativo, exibição de filmes, 

passeios externos a museus, teatros, cinemas, 

exposições, feiras, entre outros. 
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2. Leia-se 

4. DAS MODALIDADES DOS PROJETOS 
 
4.1 Os projetos submetidos para seleção deverão contemplar, no mínimo, uma das 

modalidades elencadas no quadro abaixo e estarão limitados à realização das ações 

estabelecidas, a seguir: 

 

Das Modalidades Das ações 

ESPORTE – Toda forma de prática de 

atividade física, ocasional ou organizada, 

competitiva ou não, que visa promover o bem 

estar, melhorar a aptidão física e ou mental e 

proporcionar entretenimento. 

Esportes convencionais, específicos e 

adaptados, campeonatos, jogos. Pode envolver a 

promoção de campeonatos, palestras esportivas, 

eventos comunitários de modalidades 

esportivas, competições grupais ou individuais 

e oficinas entre outros. 

CULTURA – Neste caso, se refere às formas de 

manifestações artísticas, de conhecimento, 

técnicas, costumes e demais hábitos de um 

grupo social. 

Festivais de música, dança, show de talentos, 

apresentações teatrais, dias temáticos (pais, 

mães, estudantes, etc.), festas folclóricas, trote 

cultural e solidário, sarau de música e literatura, 

eventos que desenvolvam a Arte-educação 

inclusiva, entre outros. 

LAZER – As formas de manifestações de 

entretenimento, diversão, recreação podendo 

desenvolver sua informação ou formação de 

maneira informal. 

Intervalo recreativo, exibição de filmes, 

passeios externos a museus, teatros, cinemas, 

exposições, feiras, entre outros. 

EVENTOS Simpósios, fóruns, seminários, encontros, 
oficinas e semanas temáticas.  

 

 

Planaltina, 11 de agosto de  2017. 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Edilene Marchi 

   Diretora Geral do Campus Planaltina 

                                                         Portaria nº 148, de 30 de janeiro de 2015 

 


