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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 002/2012 - SeCArte 

 

Edital de Inscrições para Mostra de Dança, Performance em Dança, Videodança e 

Oficinas no Dia da Dança - UFSC 

 

 

A Secretária de Cultura e Arte da UFSC, Professora Maria de Lourdes Alves 

Borges, juntamente com a Coordenação da Semana da Dança, no uso de suas 

atribuições torna público a alteração do Edital 001/2012 – SeCArte, que passa a vigorar 

conforme texto a seguir: 

 

1. Onde se lê: “Dia da Dança-UFSC” 

Leia-se: “Semana da Dança-UFSC” 

 

2. Onde se lê: “realizado nos dias 29 e 30 de abril de 2012” 

Leia-se: “realizado no período de 22 à 29 de abril de 2012” 

 

3. No item 2.1 que trata do regulamento, alterar o texto para: 

As apresentações do dia 29 de abril de 2012, serão no Palco Garapuvu, da 

UFSC, e ocorrerão no turno da noite (a partir das 18h). As apresentações 

das performances em dança, em espaços alternativos do Campus da UFSC, 

poderão ocorrer no turno da manhã ou tarde, nos dias 25 e 26 de abril de 

2012.  A Mostra dos Vídeodança acontecerá dentro do Centro de Cultura e 

Eventos da UFSC, no Hall do piso superior que antecede a entrada no 

Teatro Garapuvu, no dia 29 de abril de 2012, a partir das 18h. As Oficinas 

ocorrerão no dia 27 de abril, nas salas do CDS e nas salas das Artes Cênicas 

na UFSC. As oficinas poderão ter a duração de 2 horas até 4 horas, no turno 

da manhã ou no turno da tarde. 

 

4. No item 3.2 que trata das inscrições: 

Onde se lê: até 13 de abril 

Leia-se: até 16 de abril 

 

5. No item 3.8 que trata das inscrições: 

Onde se lê: até 13 de abril 

Leia-se: até 16 de abril 

 

6. No item 3.11 que trata das inscrições: 

Onde se lê: “Dia da Dança-UFSC” 

Leia-se: “Semana da Dança-UFSC” 

 

7. No item 4.1 que trata da seleção: 

Onde se lê: “Dia da Dança-UFSC” 

Leia-se: “Semana da Dança-UFSC” 
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8. No item 5.2 a, que trata dos artistas:  

Onde se lê: “Dia da Dança-UFSC” 

Leia-se: “Semana da Dança-UFSC” 

 

9. No item 7.1 e 7.3 que trata dos Critérios para seleção de grupos, companhias, 

artistas de dança e oficineiros: 

Onde se lê: “Dia da Dança-UFSC” 

Leia-se: “Semana da Dança-UFSC” 

 

10. No item 8: 

Onde se lê: “Dia da Dança-UFSC” 

Leia-se: “Semana da Dança-UFSC” 

 

 

Florianópolis, 04 de abril de 2012. 

 

 

 

 

Maria de Lourdes Alves Borges 

Secretária de Cultura e Arte da UFSC 


