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PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS MUSICAIS 

NO CENTRO DE ARTES UFF 

 
 

O Centro de Artes UFF faz saber aos interessados         

que estarão abertas, de 20 de março de 2020 a 04           

de maio 2020, as inscrições para apresentação de        

propostas artísticas no campo da música, para       

apresentações nos espaços do Centro de Artes UFF        

no período de abril a dezembro de 2020. 

 

 

1. OBJETO 

A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar propostas musicais de           

grupos, artistas, bandas e coletivos nos âmbitos da música popular e da música de              

concerto para apresentação nos espaços do Centro de Artes UFF. 

 

No campo da música popular, esta chamada pública busca trabalhos musicais nos            

diversos gêneros do Brasil (samba, forró, MPB, rock, reggae, rap e outros), do             

mundo e de suas fusões, sejam instrumentais ou cantadas. Dar-se-á especial           

atenção a artistas, grupos ou coletivos que desenvolvam pesquisa e trabalhos na            

música que sejam autorais ou releituras de outros artistas, e que sejam inovadores             

em sua linguagem e conceito. 



 

Para música de concerto, a presente chamada pública tem como finalidade           

selecionar projetos artísticos cuja proposta é a difusão e a formação de novas             

plateias. Além disso, essa chamada pretende selecionar jovens músicos para          

desenvolverem um trabalho artístico junto aos grupos de câmara do Centro de Artes             

UFF, através de mentoria realizada pelos mesmos, fomentando o acesso de novos            

artistas ao espaço de realização musical. 

 

2. CATEGORIAS 

2.1. Os candidatos poderão se inscrever nas seguintes Categorias: 

 

2.1.1 Música Popular 

a. Shows 

Propostas de apresentações musicais nos seus mais diversos gêneros, sejam          

instrumentais ou cantados, autorais ou releituras de obras, para compor parte da            

programação do Centro de Artes UFF. 

 

b. Música da Cidade 

Propostas de apresentações musicais de artistas ou grupos da cidade de Niterói nos             

seus mais diversos gêneros, sejam instrumentais ou cantados, para compor parte           

da programação do Centro de Artes UFF. 

 

c. Fusões 

Propostas de apresentações musicais nos diversos gêneros habitualmente ligados         

ao campo da música popular, sejam instrumentais ou cantados, autorais ou           

releituras de obras, que proponham formatos de interação com os grupos de música             

de câmara do Centro de Artes UFF, a saber: Quarteto de Cordas e Música Antiga               

da UFF. 

 

2.1.2 Música de Concerto 

a. Série Música no Jardim 



Serão selecionadas até 6 (seis) propostas de apresentações artísticas que          

trabalham a música de concerto, ou produzem diálogo entre a música popular e a              

música de concerto, para integrarem a Programação da série “Música no Jardim”            

em 2020, que se realiza habitualmente nos jardins da Reitoria da UFF com entrada              

franca. Ex. apresentações de grupos de câmara, coros, grupos de choro e jazz,             

entre outros. 

 

b. Jovem Camerista 

b.1. Quarteto de Cordas da UFF 

Serão escolhidos 2 instrumentistas nas modalidades viola, violino e violoncelo, com           

idade entre 18 e 30 anos para se apresentarem junto ao Quarteto de Cordas da               

UFF, com programa a ser definido. Os selecionados deverão se comprometer           

também com o cronograma de ensaios, visando aperfeiçoamento técnico através da           

mentoria realizada pelos músicos do grupo. 

 

b.2. Música Antiga da UFF 

Serão escolhidos 2 músicos com habilidade para Alaúde, Viola da Gamba, Flauta            

Doce ou Canto, para se apresentarem junto ao Música Antiga da UFF, com             

repertório a ser definido. Os selecionados deverão se comprometer também com o            

cronograma de ensaios, visando aperfeiçoamento técnico através da mentoria         

realizada pelos músicos do grupo. 

 

3. DAS 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. Só serão aceitas inscrições de proponentes maiores de 18 anos. 

 

http://www.centrodeartesuff.br/


3.4. O presente edital possui abrangência nacional, exceto pela categoria Música           

Popular - Música da Cidade. 

 

3.5. Cada proponente poderá inscrever um projeto em cada categoria. 

 

3.6. É vedada a inscrição 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. 

 

3.7. As inscrições são gratuitas e serão efetivadas mediante o preenchimento do            

formulário de inscrição com as seguintes informações: 

 

3.7.1 Música Popular: Shows e Música da Cidade 

a. Nome do artista/banda/grupo/coletivo; 

b. RG e CPF do representante;  

c. Endereço. No caso da categoria Música Popular: Música da Cidade, enviar           

comprovante de residência no município de Niterói; 

d. Currículo e portfólio do artista/grupo/banda/coletivo; 

e. Proposta artística; 

f. Link de vídeo com demonstração do trabalho do artista/grupo/coletivo/banda; 

g. O proponente deverá zelar pela qualidade sonora e pela boa visibilidade de            

seu trabalho no arquivo de vídeo; 

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

inscrição deve conter os dados pessoais de apenas um representante, porém           

o projeto deverá conter as informações de todos os artistas que o compõem. 

 

3.7.2 Música Popular: Fusões 

a. Nome do artista/banda/grupo/coletivo/coro; 

b. RG e CPF do representante;  

c. Endereço.  



d. Currículo e portfólio do artista/grupo/banda/coletivo/coro; 

e. Proposta artística com a descrição do processo de interação com os grupos            

de câmara do Centro de Artes UFF; 

f. Link de vídeo com demonstração do trabalho do        

artista/grupo/coletivo/banda/coro; 

g. O proponente deverá zelar pela qualidade sonora e pela boa visibilidade de            

seu trabalho no arquivo de vídeo; 

h. Em caso de inscrição de um grupo artístico/coletivo/banda/coro, o formulário          

de inscrição deve conter os dados pessoais de apenas um representante,           

porém o projeto deverá conter as informações de todos os artistas que o             

compõem. 

 

3.7.3 Música de Concerto: Série Música no Jardim 

a. Nome do artista/banda/grupo/coletivo/coro; 

b. RG e CPF do representante;  

c. Endereço; 

d. Currículo e portfólio do artista/grupo/banda/coletivo/coro; 

e. Proposta artística para espetáculo entre 40 e 60 minutos; 

f. Link de vídeo com demonstração do trabalho do        

artista/grupo/coletivo/banda/coro; 

g. O candidato deverá zelar pela qualidade sonora e pela boa visibilidade de            

seu trabalho no arquivo de vídeo; 

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

inscrição deve conter os dados de apenas um representante, porém o projeto            

deverá conter as informações de todos os artistas que o compõem. 

 

3.7.4 Música de Câmara: Jovem Camerista 

a. Nome do artista; 

b. RG e CPF;  

c. Endereço; 

d. Currículo e portfólio do artista; 



e. Link de vídeo com demonstração de uma performance artística do          

proponente com duração de, no máximo, 10 minutos; 

f. O candidato deverá zelar pela qualidade sonora e pela boa visibilidade de            

seu trabalho no arquivo de vídeo. 

 

3.8. O envio das propostas deverá ser feito exclusivamente via on-line. Não serão             

aceitas inscrições, nem entrega de propostas no local. 

 

3.9. Somente serão aceitas as inscrições realizadas, impreterivelmente, até às          

17h59 do dia 04/05/2020. 

 

3.10. A proposta encaminhada, caso seja contemplada, não poderá sofrer          

alterações por parte do proponente contemplado. 

 

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

incompletas, ou enviados após o prazo de inscrição.  

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. Música Popular 

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

Centro de Artes UFF, composta por membros de representação no campo da            

música e pela equipe do Centro de Artes UFF. Sua composição será divulgada ao              

fim do processo de seleção, no site da instituição.  

 

4.1.2. Shows e Música da Cidade 

4.1.2.1. A Comissão de Seleção analisará as propostas conforme o seguintes           

critérios: 

a. Qualidade da proposta artística - 1 a 25 pontos; 

b. Inovação - 1 a 25 pontos; 

c. Portfólio do artista/grupo/banda/coletivo - 1 a 20 pontos; 

d. Estratégia de divulgação e acionamento de redes - 1 a 20 pontos. 

e. Viabilidade técnica 1 a 10 pontos;  



 

 

4.1.3. Fusões  

4.1.3.1. A Comissão de Seleção analisará as propostas conforme o seguintes           

critérios: 

a. Qualidade da proposta artística - 1 a 25 pontos; 

b. Inovação - 1 a 25 pontos; 

c. Qualidade da proposta de interação com os grupos de câmara do Centro de             

Artes UFF - 1 a 15 pontos; 

d. Estratégia de divulgação e acionamento de redes - 1 a 15 pontos; 

e. Portfólio do artista/grupo/banda/coletivo - 1 a 10 pontos; 

f. Viabilidade técnica 1 a 10 pontos. 

 

 

4.1.4. A nota final de cada subcategoria correspondente a Música Popular será o             

somatório da média aritmética das notas obtidas em cada um dos critérios, podendo             

o projeto alcançar o total de 100 (cem) pontos.  

 

4.1.5. Havendo empate na nota final de projetos na mesma categoria e            

subcategoria, o desempate será dado pelas notas obtidas nos seguintes critérios de            

avaliação: letras ‘b’ e ‘c’ do item 4.1.2.1. e letras ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do item 4.1.3.1., nesta                  

ordem. 

 

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

soberana e definitiva, não cabendo nenhum tipo de recurso. 

 

4.1.7. As propostas contempladas pela subcategoria ‘Fusões” poderão sofrer         

adaptações e/ou alterações conforme intervenções necessárias por parte dos         

grupos de câmara do Centro de Artes UFF. 

 

4.2. Música de concerto 



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

Centro de Artes UFF, composta por membros de representação no campo da            

música e pela equipe do Centro de Artes UFF. Sua composição será divulgada ao              

fim do processo de seleção, no site da instituição.  

 

4.2.2. Série Música no Jardim 

4.2.2.1 A Comissão de Seleção analisará as propostas conforme o seguintes           

critérios: 

a. Qualidade da proposta artística - 1 a 25 pontos; 

b. Inovação - 1 a 25 pontos; 

c. Desenvolvimento de estratégias de formação e diversificação de público - 1 a            

15 pontos; 

d. Viabilidade técnica - 1 a 10 pontos; 

e. Portfólio do artista/grupo/banda/coletivo - 1 a 10 pontos; 

f. Estratégia de divulgação e acionamento de redes - 1 a 15 pontos. 

 

4.2.3. Jovem Camerista 

4.2.3.1. A Comissão de Seleção analisará as propostas conforme o seguintes           

critérios: 

a. Afinação - 1 a 25 pontos; 

b. Sonoridade - 1 a 25 pontos; 

c. Ritmo - 1 a 20 pontos; 

d. Musicalidade - 1 a 20 pontos. 

e. Portfólio do artista - 1 a 10 pontos; 

 

4.3. A nota final de cada subcategoria correspondente a Música de Concerto será o              

somatório da média aritmética das notas obtidas em cada um dos critérios, podendo             

o projeto alcançar o total de 100 (cem) pontos.  

 

4.4. Havendo empate na nota final de projetos na mesma categoria e subcategoria,             

o desempate será dado pelas notas obtidas nos seguintes critérios de avaliação:            

letras ‘b’, ‘c’ e ‘e’ do item 4.2.2.1. e letras ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do item 4.2.3.1. nesta                  



ordem. 

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

soberana e definitiva, não cabendo nenhum tipo de recurso. 

 

5. DO 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 FINAL 

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.  

 

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

definitiva, não cabendo nenhum tipo de recurso. 

 

 

7. DAS 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. 

 

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


7.2. Ao assinar a ficha de inscrição, o candidato confirma ter conhecimento e estar              

de acordo com as condições exigidas para participar deste concurso. 

 

7.3. Ao se inscreverem no presente edital, os candidatos autorizam a gravação de             

suas performances ao vivo, o uso dos sons e das imagens de suas performances              

para utilização nos canais oficiais do Centro de Artes da UFF. 

 

7.4. Todos os casos omissos serão decididos pela Superintendência do Centro de            

Artes. 

 

7.5. O Centro de Artes exime-se de qualquer responsabilidade com despesas de            

estadia ou transporte, assim como quaisquer outros gastos financeiros decorrentes          

do período de estadia do candidato na cidade de Niterói, caso se façam necessários              

ao longo de todas as fases do processo de seleção e das apresentações. 

 

7.6. O cronograma de ensaios e a data da apresentação serão definidos            

posteriormente, de acordo com a disponibilidade do Centro de Artes, respeitando a            

agenda de apresentações e concertos da Temporada. 

 

7.7. Os projetos/artistas selecionados integrarão a programação do Centro de Artes           

UFF por meio de Termo de Permissão de Uso. 

 

7.8. As apresentações serão realizadas no Teatro da UFF ou na Varanda do Centro              

de Artes ou no Cine Arte UFF, salvo motivo de força maior, conforme planejamento              

a ser elaborado posteriormente pela Coordenação de Música, obedecidos         

regulamentos, horários de montagem e procedimentos por ela definidos. 

 

7.9. Os projetos deverão ser adequados à estrutura física do Centro de Artes. 

 

7.10. Em caso de impedimento ou desistência da pauta previamente acordada, o            

proponente e/ou grupo responsável deverá informar à Coordenação de Música do           

Centro de Artes com o mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência.  



 

7.11. Caso as informações técnicas solicitadas pela equipe do Centro de Artes não             

sejam atendidas nos prazos definidos nas reuniões de produção, o Centro de Artes             

UFF reserva-se o direito de cancelar o evento. 

 

7.12. Proponente é a pessoa física ou jurídica que venha a inscrever no mínimo um               

projeto neste edital, sendo vedada a inscrição de proponente sem histórico de grupo             

ou de pesquisa continuada. 

 

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

ficha técnica. 

 

7.14. No intuito de ampliar o acesso a espaços públicos de fomento à música, as               

propostas selecionadas no Edital do ano de 2020 não poderão concorrer ao Edital             

de 2021. 

 

7.15. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser          

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

 

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

UFF. 

 
 
 
 

 
 

mailto:editalmusica.ceart@id.uff.br

