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EDITAL Nº 01/2022/DA/FACTHUS DE 13 DE MAIO DE 2022
XIII MOSTRA DE TALENTOS FACTHUS

A Direção Geral da Faculdade de Talentos Humanos – FACTHUS faz saber que
se encontram abertas, no período de 13 de maio a 19 de setembro de 2022 até
às 23h, as inscrições para a XIII MOSTRA DE TALENTOS, que será realizada
nos dias 08 e 09 de novembro de 2022, com as seguintes temáticas: SAÚDE
MENTAL, SUSTENTABILIDADE, VERACIDADE DE INFORMAÇÕES,
INDÚSTRIA 5.0, MODELOS INOVADORES DE NEGÓCIOS.

1 - DO OBJETIVO E FINALIDADE
1.1 – A Mostra de Talentos representa um Programa Institucional realizado
anualmente através de evento acadêmico extensionista desenvolvido pela
FACTHUS juntamente com os alunos de todos os Cursos de Graduação, visando
promover a troca de saberes e conhecimentos, por meio de diferentes
linguagens, tais como: apresentações de trabalhos/ projetos acadêmicos,
protótipos, canvas, oficinas, workshops, exposição de pôsteres, palestras,
apresentações musicais e teatrais.
1.2 – A finalidade da Mostra de Talentos é possibilitar a interdisciplinaridade e
a transdisciplinaridade, o intercâmbio de técnicas, processos e produções,
ampliando o ensino, a pesquisa e a extensão nas mais diversas áreas do
conhecimento, tanto para os agentes da comunidade acadêmica, como para a
comunidade externa.
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2 – DA INSCRIÇÃO

2.1 – Poderão inscrever-se para a XIII MOSTRA DE TALENTOS os(as)
Estudantes dos Cursos de Graduação oferecidos pela Faculdade de Talentos
Humanos – FACTHUS, quais sejam: Administração, Biomedicina, Direito,
Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica,
Engenharia Mecânica, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Redes de
Computadores e Sistemas de Informação e da Faculdade UniBrasília Uberaba:
Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física,
Pedagogia, Ciências Biológicas e Medicina Veterinária.
2.2 – Os grupos inscritos deverão ter no mínimo 05 integrantes e no máximo,
10. As inscrições deverão ser realizadas através do link.
https://www.sympla.com.br/inscricao-mostra-de-talentos-2022__1605779

3 – DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
3.1 – Somente poderão se inscrever para apresentação de trabalhos, os alunos
regularmente matriculados em um dos períodos do Curso de Graduação a que
estiverem vinculados.

3.2 – Todos os trabalhos deverão ser acompanhados por professor orientador,
a ser indicado pela Coordenação de cada Curso, que poderá recusar ou aceitar
o tema proposto, devendo ser apresentado um projeto, um resumo e um banner,
cujos modelos estão em anexo ao presente edital. A validação dos trabalhos
pela comissão avaliadora se dará no período entre 20 a 30 de setembro de 2022.
3.4 – No momento da apresentação dos trabalhos, todos os integrantes de cada
grupo deverão estar identificados através de camiseta com os nomes e
logomarcada Instituição a ser disponibilizado pelo departamento de Marketing.

https://www.sympla.com.br/inscricao-mostra-de-talentos-2022__1605779
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3.5 – O modelo da camiseta é de livre escolha do grupo de alunos, contanto que
a logomarca da FACTHUS e o tema do Trabalho apresentado estejam em
destaque.

4 - DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
4.1 – Serão avaliados os trabalhos admitidos pelo Professor Orientador que
compreenderem as temáticas da XIII Mostra de Talentos.
4.2 A Comissão Avaliadora atribuirá nota para cada grupo, conforme critérios
estabelecidos pela Coordenação de cada Curso de Graduação.
Uberaba, 13 de Maio de 2022.

Prof. Me. Luciano Sousa Pimenta
Diretor Geral


