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O Centro de Artes UFF faz saber, a todos os          

interessados, que estarão abertas, de 20 de março a         

04 de maio de 2020, as inscrições de propostas de          

projetos culturais que desejem compor a grade de        

programação deste Centro, em seus vários espaços       

(Varanda, Jardim, Galeria de Artes, Espaço de       

Fotografia e Teatro), no período de maio de 2020 a          

janeiro de 2021. 

 

 

 

1. OBJETO 

Em consonância com as discussões atuais promovidas por artistas, produtores e           

espaços culturais, e atentos às desigualdades estruturais no sistema de produção e            

circulação artística, o presente edital busca dar ênfase para realizadores com           

lugares sociais e identitários tidos como minoritários, assim como promover a           

produção cultural local através da utilização dos espaços físicos do Centro de Artes             

UFF. 

 

 



A presente chamada busca propostas de projetos culturais que abordem temas de            

natureza social e/ou cultural, com uma programação que articule diversas          

linguagens artísticas e formas expressivas de estilos como, por exemplo, slams,           

batalhas, oficinas, performances, debates, rodas de conversa, feiras, apresentações         

de dança, lançamentos de livros, entre outros. 

 

As propostas devem ser executadas em um período máximo de 2 (dois) dias de              

atividades, consecutivos ou não, respeitando o horário de funcionamento do(s)          

espaço(s) a ser(em) utilizado(s). O proponente selecionado irá, em conjunto com a            

equipe do Centro de Artes UFF, entrar em comum acordo para as datas e horários               

de execução.  

 

Os projetos devem apresentar o mínimo de 2 (duas) atividades, de diferentes            

linguagens artísticas.  

 

Os projetos selecionados serão produzidos pelo proponente e irão contar com o            

apoio da equipe do Centro de Artes UFF.  

 

2. INSCRIÇÕES  

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

a 04 de maio de 2020, às 17h59. 

 

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

 

2.3. O presente edital possui abrangência nacional. 

 

2.4. As inscrições serão feitas exclusivamente online, com o preenchimento de um            

formulário disponível no site: www.centrodeartesuff.br e com links nas redes sociais           

oficiais do Centro de Artes UFF.  

 

2.4.1. O formulário de inscrição disponível solicitará os seguintes dados: 

 

 

http://www.centrodeartesuff.br/


a) Dados cadastrais: 

•  Título do projeto a ser desenvolvido; 

•  Nome do proponente - artista(s)/coletivo/grupo/cia, produtor; 

•  Nome do responsável pela inscrição;  

•  RG, CPF; 

•  E-mail e telefone para  contato; 

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

atividade(s); 

 

b) Sobre o projeto: 

•  Apresentação do tema; 

•  Programação; 

•  Fichas técnicas (proponentes/ artistas e produção) ; 

•  Fotos, vídeos e links (não obrigatório); 

 

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

 

2.6. Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem o limite da data de             

envio, que se encerrará às 17h59 do dia 04/05/2020. 

 

2.7. 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              

fichas técnicas completas de todos os envolvidos. 

 

2.8. Não serão analisados projetos e propostas com fichas de inscrição incompletas            

ou enviados após o prazo de inscrição. 

  

2.9. 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. 

 



 

2.10. As propostas selecionadas não poderão ser alteradas. Caso haja necessidade           

de adaptação, só será possível com o aviso prévio e a concordância da produção do               

Centro de Artes UFF. 

 

3. SELEÇÃO 

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

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

cultura e das artes. Sua composição será divulgada ao fim do processo de seleção,              

no site do Centro de Artes UFF. 

 

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

critérios: 

 

a) Tema e abordagem da proposta - 1 a 20 pontos; 

b) Coerência entre tema e apresentações artísticas propostas - 1 a 15 pontos; 

c) Consistência e qualidade artística da proposta - 1 a 15 pontos; 

d) Inovação em tema e/ou abordagem - 1 a 15 pontos ; 

e) Viabilidade de execução do projeto e adequação aos espaços do Centro de Artes              

UFF - 1 a 15 pontos; 

f) Estratégias de divulgação e acionamento de redes - 1 a 15 pontos; 

g) Previsão de ações de acessibilidade - 0 ou 5 pontos. 

 

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

um dos critérios, podendo o projeto alcançar o total de 95 (noventa e cinco) pontos +                

5 (cinco) pontos extras relacionados a ações de acessibilidade.  

 

3.4. Havendo empate entre a nota final dos projetos, o desempate será dado pela              

nota obtida em cada um dos critérios de avaliação, na ordem apresentada no item              

3.2. 

 

3.5. As notas cuja pontuação seja inferior a 20 pontos serão desclassificadas. 

 



 

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

soberana e definitiva, não cabendo nenhum tipo de recurso.  

 

4. 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 

 

5. RESULTADO 

5.1 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 4         

deste edital.  

 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. 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 atividade, divulgação, produção visual de materiais de          

divulgação para meios virtuais. 

Outros materiais e serviços serão por conta dos proponentes. 

 

6.2. O Centro de Artes UFF não disponibiliza materiais para a produção das             

atividades a serem realizadas, estes ficarão por conta do proponente. 

 

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

 

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


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. 

 

6.4. 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. 

 

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

Artes. 

 

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

de acordo com as condições exigidas para participar deste concurso. 

 

6.7. O agendamento dos projetos selecionados ficará a critério do Centro de Artes             

UFF. 

 

6.8. A confirmação da participação do projeto selecionado deverá ser feita com            

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data de execução do projeto. 

 

6.9. O Centro de Artes UFF não oferece pró-labore ou prêmio para os candidatos              

selecionados no Edital. 

 

6.10. Informações e dúvidas acerca do conteúdo deste Edital de Chamada Pública            

poderão ser obtidas e respondidas através do e-mail        

editalartesintegradas.ceart@id.uff.br . 

 

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

UFF. 

 

 

 

mailto:editalartesintegradas.ceart@id.uff.br

