
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE CULTURA E ARTE 

Chamada Pública 001/2021/SECARTE

A Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte) da Universidade Federal  de Santa 
Catarina  (UFSC)  torna  pública  está  Chamada  Pública  objetivando  selecionar 
propostas artísticas para compor a programação da 6ª edição do Experimenta.

1. Objetivo
Incentivar  a  participação  e  o  envolvimento  de  estudantes,  servidores 
técnico-administrativos  e  professores  efetivos  em  atividades  artístico-
culturais desenvolvidas pela UFSC.

2. Finalidade
Selecionar  propostas  artísticas  e  culturais,  nas  mais  diversas  linguagens, 
para  exibição  pelo  canal  do  YouTube  da  SeCArte  com  lançamentos 
agendados  para  o  período  de  29/11  a  03/12/2021,  sendo  que  os 
trabalhos selecionados permanecerão disponibilizados no site da SeCArte.

3. Condições de participação
3.1. Podem  participar  os  servidores  docentes  e  técnico-administrativos 

integrantes do quadro de pessoal permanente da Universidade, no efetivo 
exercício de suas atividades, e discentes regularmente matriculados. 

  
4. Procedimentos para inscrição
4.1. As  propostas  para  inscrição  na  chamada  pública  001/2021/SeCArte 

deverão ser enviadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico 
disponível no o endereço https://secarte.ufsc.br/experimenta/, no período 
de 20/10/2021 a 11/11/2021.

4.2. A  inscrição  será  efetivada  somente  após  o  envio  via  e-mail  de 
confirmação de recebimento da proposta.

4.3. Da proposta
4.3.1. A proposta deverá ser apresentada, preferencialmente em linguagem 

experimental, nos formatos de mídia de áudio, imagem ou vídeo da 
produção  artística  oferecida  (teatro,  oficina,  exposição  virtual, 
performance,  leitura,  curta  metragens  (aproximadamente  10min), 
música, dança, design, dentre outros) para disponibilização digital no 
canal do YouTube da SeCArte. O vídeo deverá ter qualidade mínima de 
resolução 720X480 de imagem.

4.3.2. Para as propostas, o proponente deverá disponibilizar no formulário de 
inscrição  o  link  da  atividade  postada  na  plataforma  de  vídeo  do 
YouTube. O vídeo postado deve ser definido como “não listado”.

4.3.3. Com o intuito de tornar a obra mais acessível, a SeCArte recomenda 
que as propostas de produções artísticas em vídeo ofereçam tradução 
em língua brasileira de sinais (LIBRAS) ou legendas em português.

4.3.4. No caso de proposições coletivas,  o proponente deverá anexar uma 
Declaração  de  Representação,  em  que  conste  a  designação  do 
proponente como representante do grupo, com a assinatura de todos 
os integrantes do grupo.

4.3.5. Materiais complementares poderão ser solicitados pela organização do 
evento Experimenta.
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5. Seleção
5.1.O processo de seleção dos projetos submetidos será de responsabilidade 

de uma comissão designada pela Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte). 
Essa comissão terá autonomia plena para desclassificar as propostas que 
não se enquadrarem às exigências desta Chamada Pública.

6. Das responsabilidades do proponente selecionado
6.1.Caberá ao proponente enviar o link com o arquivo contendo a produção 

artística proposta no período estabelecido. 

7. Dos direitos de imagem e divulgação
7.1.Os  proponentes  e  os  integrantes  dos  grupos  selecionados  autorizam  a 

Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte) divulgar sua(s) imagem(ns), voz, 
fotos, vídeos na mídia falada, escrita, televisionada e eletrônica, para fins 
de divulgação e documentação da apresentação no Experimenta (folders 
digitais, programas digitais, sites, plataformas, entre outros).

7.2.Os proponentes selecionados fornecerão materiais de divulgação (currículo, 
release, fotos, ficha técnica, portfólio, etc.) que poderão, na sua totalidade 
ou  em partes,  constar  do  material  de  divulgação  do  Experimenta,  em 
qualquer mídia.

8. Cronograma
Período para inscrição das propostas artísticas

20/10 a 11/11/2021

Período de avaliação 
12/11 a 19/11/2021

Divulgação da seleção
22/11/2021

9. Coordenação
Secretaria de Cultura e Arte da UFSC
Site: http://secarte.ufsc.br/
Email: experimenta.secarte@contato.ufsc.br

10. Disposições Finais

10.1. Fica definido o site http://secarte.ufsc.br para divulgação de quaisquer 
informações oficiais sobre a Chamada Pública 001/2021/SeCArte.

10.2. O proponente que tiver o projeto selecionado por esta Chamada Pública 
001/2021 autoriza a publicação de dados referentes ao produto cultural 
desenvolvido,  bem como sua disponibilização nos meios definidos  pela 
SeCArte e UFSC, respeitando a legislação vigente. 

10.3. Fica ainda autorizado à SeCArte e à UFSC o direito de uso gratuito de 
citações  e  imagens  dos  resultados  obtidos  na  execução  do  projeto 
contemplado  por  este  edital,  na  publicação  de  seus  relatórios 
institucionais,  em eventos  de  natureza  artístico  cultural  de  seu  pleno 
interesse, e outros meios de comunicação.

10.4. O  proponente  deverá  assumir  integralmente  a  responsabilidade  caso 
utilize ou mencione obras de terceiros. 
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10.5. A inscrição nesta Chamada Pública torna o proponente ciente dos termos 
aqui  inscritos  e  de  pleno  acordo  com  as  normas  constantes  nesta 
chamada.

10.6. A  publicização,  no  canal  do  YouTube  da  SeCArte, das  propostas 
selecionadas acontecerá em novembro, em programação a ser anunciada.

10.7. Todas as produções selecionadas ficarão disponíveis no canal do YouTube 
da SeCArte.

10.8. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Secretaria  de  Cultura  e  Arte 
(SeCArte) da UFSC. 

Florianópolis, 18 de outubro de 2021.

Rosemar da Silva
Secretária de Cultura e Arte da UFSC – Em Exercício

Portaria 2248/2018/GR
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