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O Centro de Artes UFF faz saber a todos os          

interessados que estarão abertas, de 20 de março        

de 2020 a 04 de maio de 2020, as inscrições de           

propostas de artistas ou grupos artísticos que       

desejem apresentar espetáculos de Artes Cênicas,      

dentro da grade de programação deste Centro, em        

seus vários espaços (Varanda, Jardim, Galerias e       

Teatro), no período de julho de 2020 a fevereiro de          

2021. 

 

 

 

1. OBJETO 

Este edital tem por objetivo dar espaço tanto a companhias e grupos de artes              

cênicas já consolidados, como também abrir espaço para grupos novos, de           

pesquisa e experimentações cênicas. E, em consonância com as discussões atuais,           

promovidas por artistas, coletivos artísticos e espaços culturais, atentos às          

desigualdades estruturais no sistema de produção e circulação artística, o presente           



 

edital pretende dar ênfase a propostas de realizadores, individuais e coletivos, que            

apresentem reconhecida preocupação em ampliar a visibilidade de territórios,         

lugares sociais e identitários, tidos como minoritários, quase sempre ignorados          

pelos espaços consagrados. 

 

Assim, a presente Chamada Pública tem por objetivos principais: 

• Selecionar projetos/propostas de indivíduos, coletivos e/ou grupos teatrais,         

interessados em integrar parte do calendário de programação de Artes Cênicas do            

Centro de Artes UFF, no período compreendido entre julho de 2020 e fevereiro de              

2021; e 

 

• Implementar um plano de Residência Artística, para dois coletivos, no ano de             

2020, para finalização e apresentação de espetáculos teatrais em qualquer das           

formas de Artes Cênicas, em um dos espaços do Centro de Artes UFF, a combinar,               

entre o proponente e a direção do Teatro da UFF. 

 

1.1. Residência Artística 

Dentre os inscritos para esta categoria, serão selecionados dois grupos/coletivos,          

comprovadamente de menor porte e independentes. 

O desenvolvimento de suas pesquisas, em dramaturgia, atuação e linguagem, deve           

estar relacionado com os seus territórios e/ou questões identitárias. 

Os espetáculos precisam ser inéditos e estarem em fase final de produção, para             

serem apresentados no Centro de Artes UFF, em mês posterior à finalização, de             

acordo com o cronograma preestabelecido e aprovado pela comissão de seleção.  

 

1.2. Residência Artística é um plano de ocupação, para preparação, ensaios e            

finalização de espetáculo, por período determinado, no espaço compreendido pelo          

Teatro da UFF. O espetáculo pronto poderá ser apresentado na Varanda, no Jardim             

da Reitoria, em uma das Galerias ou mesmo no palco do Teatro, a partir do que for                 

predeterminado entre o grupo selecionado e a comissão de seleção. 

 

 



 

2. CATEGORIAS 

Entendem-se como Artes Cênicas todas as formas de arte que se desenvolvem em             

um palco, ou qualquer local de representação, para um público. Assim, pode-se            

entender também o palco como um espaço delimitado, em local aberto ou fechado,             

adequado a cada tipo de apresentação.  

 

As Artes Cênicas aceitas como propostas, para este EDITAL, são as seguintes: 

● Teatro (encenações teatrais para adultos, para crianças e/ou adolescentes,         

musicais, teatro de formas animadas, sombras e bonecos, teatro de rua); 

● Ópera (de pequeno porte, com orquestra reduzida ou adaptada e inserida na            

cena); 

● Dança e teatro-dança; 

● Circo; 

● Performance / Happening; 

● E também espetáculos resultantes do entrecruzamento das formas acima. 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. O período de inscrições para apresentação das propostas será de 20 de março              

a 04 de maio de 2020. 

 

3.2. As inscrições serão feitas exclusivamente de forma online, com o           

preenchimento de um formulário disponível no site: www.centrodeartesuff.br e nas          

redes sociais oficiais do Centro de Artes UFF.  

 

3.3. O formulário de inscrição solicitará os seguintes dados: 

a) Dados cadastrais: 

• Nome do proponente - artista/coletivo/grupo/cia; 

• Nome do projeto/espetáculo, a ser desenvolvido; 

• Nome, RG, CPF, endereço, telefone do artista proponente ou do representante do             

grupo/coletivo; 

• E-mail e telefone para contato; 

http://www.centrodeartesuff.br/


 

• Indicação de horários e dias da semana preferenciais para a realização da             

residência, caso esteja se inscrevendo nesta modalidade. 

 

b) Anexos: 

• Projeto contendo apresentação, objetivos, justificativa, sinopse/roteiro, duração,        

estratégia de democratização de acesso, previsão de ações de acessibilidade; 

• Ficha técnica; 

• Histórico do proponente e do artista/grupo/coletivo 

• Dados técnicos (mapa de palco/descritivo de cenário, riders e mapas de luz e som) 

• Fotos, vídeos e links; 

 

3.4. Só serão aceitas inscrições de proponentes maiores de 18 anos. 

 

3.5. O presente edital possui abrangência nacional.  

 

3.6. Não serão aceitas inscrições, nem entrega de propostas, no local. 

 

3.7. Somente serão aceitas as inscrições realizadas, impreterivelmente, até as          

17h59 do dia 04/05/2020. 

 

3.8. Em caso de inscrição de um grupo artístico/coletivo, o formulário de inscrição             

deve conter os dados de apenas um proponente, mas o projeto deverá conter as              

informações de todos os artistas que o compõem. 

 

3.9. Especificações contidas nas propostas encaminhadas, como texto, dramaturgia,         

direção, encenação, trilhas musicais, elenco etc., não poderão ser alteradas quando           

da realização dos espetáculos, sem a devida autorização da Divisão de Teatro do             

CEART. Caso haja alterações, sem essa autorização, o espetáculo será cancelado           

da programação do Centro de Artes UFF. 

 

3.10. Não serão analisados projetos e propostas com fichas de inscrição           

incompletas, ou enviados após o prazo de inscrição.  



 

 

4. SELEÇÃO 

4.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção, designada pelo            

Centro de Artes UFF, composta por membros de representação no campo das artes             

cênicas e da equipe do Centro de Artes. Sua composição será divulgada ao fim do               

processo de seleção, no site do Centro de Artes UFF. A função da Comissão será a                

de analisar as propostas apresentadas, definir quais projetos atendem às exigências           

deste Edital e, na sequência, determinar o cronograma da pauta e da residência             

artística. 

 

4.2. A comissão de seleção irá analisar os projetos de acordo com os seguintes              

critérios: 

 

a) Capacidade de execução do projeto de acordo com o conteúdo apresentado - 1 a               

10 pontos; 

b) Qualidade técnica da proposta - 1 a 10 pontos; 

c) Coesão e clareza da narrativa e conteúdo da proposta apresentada - 1 a 10               

pontos; 

d) Estratégias para a democratização de acesso do público aos espaços do Centro             

de Artes UFF - 1 a 15 pontos; 

e) Inovação em conteúdo e/ou linguagem - 1 a 10 pontos; 

f) Estratégia de divulgação e acionamento de redes - 1 a 10 pontos; 

g) Previsão de ações de acessibilidade - 1 a 10 pontos; 

h) Atuação na formação de público nos territórios próprios dos proponentes - 1 a 15               

pontos;  

i) Adequação da proposta artística ao espaço escolhido para apresentação - 1 a 10              

pontos. 

 

4.2.1. Para efeitos de pontuação, cada item acima terá o valor máximo de 10 (dez)               

pontos e o mínimo igual a 01 (um).  

 

4.3. A nota final será o somatório da média aritmética das notas obtidas em cada um                



 

dos critérios, podendo o projeto alcançar o total de 90 (noventa) pontos. 

 

4.4. Havendo empate na nota final de projetos, o desempate será dado pelas notas              

obtidas nos seguintes critérios de avaliação: letras d) e h) do item 4.2, nesta ordem. 

 

4.5. Os projetos que tiverem pontuação igual ou inferior a 20 serão desclassificados.  

 

4.6. A Comissão de Seleção poderá sugerir adequações ou adaptações da           

proposta, desde que não a descaracterize, a fim de potencializar sua realização            

dentro da programação do Centro de Artes. 

 

4.7. A seleção e as decisões da Comissão de Seleção serão tomadas de forma          

soberana e definitiva, não cabendo nenhum tipo de recurso. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital 20/02/2020 

Período de inscrições 20/03/2020 a 04/05/2020 

Avaliação das propostas recebidas 06/05/2020 a 13/05/2020 

Divulgação do resultado no site do 

Centro de Artes UFF 

15/05/2020 

 

 

 

 

6. RESULTADO 

6.1 O resultado será divulgado por ordem decrescente de notas no site do Centro de               

Artes UFF (http://www.centrodeartes.uff.br/editais/) conforme o cronograma - item 5         

deste edital.  

http://www.centrodeartes.uff.br/editais/


 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. O Centro de Artes UFF se compromete com a cessão de espaço,             

disponibilização dos equipamentos de iluminação e sonorização de acordo com a           

viabilidade para cada espetáculo, divulgação, produção visual de e-flyer e cartaz.           

Outros materiais e serviços serão de responsabilidade dos proponentes. 

 

7.2. Cada espetáculo será apresentado em um dos espaços do Centro de Artes             

UFF, de acordo com o que for determinado pela comissão selecionadora.  

 

7.3. O espaço para a realização da residência artística é o Centro de Artes UFF,               

localizado na Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói/RJ. 

 

7.4. Uma vez selecionado, o proponente deverá se comprometer com as normas e             

diretrizes constantes no Termo de Permissão de Uso. 

 

7.5. Proponente é a pessoa física ou jurídica que venha a inscrever até dois              

projetos neste edital, em categorias diferentes, sendo vedada a inscrição de           

proponente sem histórico de grupo ou de pesquisa continuada. 

 

7.6. É vedada a participação de quaisquer proponentes que tenham vínculos de            

trabalho e pesquisa com o Centro de Artes UFF, tais como coordenadores de áreas,              

chefes de divisões, professores, servidores, prestadores de serviço, bolsistas e          

estagiários. O mesmo vale para todos aqueles que tenham vínculo de parentesco            

(consanguíneo e/ou afetivo) com quaisquer integrantes do Centro de Artes. 

 

7.7. É vedada a inscrição de propostas que contenham menores de 18 anos na              

ficha técnica. 

 

7.8. O Centro de Artes UFF não disponibiliza materiais e insumos para a produção              

das atividades a serem realizadas. Estas ficarão por conta de cada proponente. 

 



 

7.9. Despesas com transporte, alimentação e hospedagem são de inteira          

responsabilidade do proponente. 

 

7.10. No intuito de ampliar o acesso a espaços públicos de fomento às Artes              

Cênicas, as propostas selecionadas no Edital do ano de 2020 não poderão            

concorrer ao Edital de 2021. 

 

7.11. O agendamento das datas de apresentação dos espetáculos ficará a critério            

da Divisão de Teatro do Centro de Artes UFF, após reunião presencial com os              

proponentes selecionados. 

 

7.12. No caso de desistência ou impedimento de participação, o proponente deverá            

comunicar a decisão à Divisão de Teatro com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de              

antecedência. A não comunicação de desistência impede o proponente de concorrer           

ao próximo edital.  

 

7.13. O Centro de Artes da UFF não oferece pró-labore ou prêmio para os              

proponentes selecionados neste Edital. 

 

7.14. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser          

obtidos através do e-mail editalartescenicas.ceart@id.uff.br . 

 

7.15. Todos os casos omissos a este Edital serão avaliados pelo Centro de Artes              

UFF. 

 

mailto:editalartescenicas.ceart@id.uff.br

