MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE CULTURA E ARTE

Chamada Pública 002/2022/SECARTE
A Secretaria de Cultura, Arte e Esporte (SeCArtE) da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) torna pública está chamada objetivando selecionar
propostas artísticas para compor a programação da 7ª edição do Experimenta –
Diversidade, que acontecerá de 20 a 26 de novembro de 2022.
1.

Objetivo

Incentivar a participação e o envolvimento de estudantes, servidores
técnico-administrativos e professores em atividades artístico-culturais
desenvolvidas pela UFSC.
2.

Finalidade

Selecionar propostas artísticas e culturais, nas mais diversas
linguagens, para apresentações em locais da UFSC durante a 7 ª edição do
Experimenta.

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
4.2

A inscrição é gratuita.
A inscrição deverá ser realizada exclusivamente por meio de formulário
eletrônico
disponível
no
endereço
https://forms.gle/CmUmq2FzNRXngcKMA,
no
período
de
26/09/2022 a 16/10/2022.
A inscrição será efetivada somente após o envio via e-mail de
confirmação de recebimento da proposta.

4.3
5.

Da proposta

5.1

A proposta deverá contemplar uma das seguintes atividades: teatro,
música, dança, literatura, áudio visual, artes visuais, bem como
oficinas, palestras, exposições, rodas de conversas, entre outros.
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.
Materiais complementares poderão ser solicitados pela organização do
7º Experimenta - Diversidade.

5.2

5.3
6.

Seleção

6.1. O processo de seleção das propostas submetidas será de
responsabilidade de uma comissão, três membros, designada pela
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Secretaria de Cultura, Arte e Esporte (SeCArtE). Essa comissão terá
autonomia plena para desclassificar as propostas que não se
enquadrarem às exigências desta Chamada Pública.
7.

Das responsabilidades do proponente selecionado

7.1

O proponente inscrito será o representante legal da proposta
selecionada.

7.2

O proponente deverá assumir integralmente a responsabilidade caso
utilize ou mencione obras de terceiros.

7.3

O proponente selecionado deverá avisar com 10 (dez) dias de
antecedência qualquer impossibilidade de cumprimento da ação
acordada. O não cumprimento deste item acarretará para o
proponente o impedimento de participações futuras em outras
chamadas públicas realizadas pela SeCArtE, no ano de 2023.

7.4

O projeto apoiado pelo PROCULTURA deverá, obrigatoriamente, em
todos os produtos culturais, atividades, releases, convites, peças
publicitárias audiovisuais e escritas, inserir graficamente a
participação institucional da SeCArte e da UFSC, de acordo com o
manual de identidade visual da UFSC, disponível no link
https://secarte.ufsc.br/brasao-ufscsecarte/.

7.5

O proponente é responsável pelo cumprimento do protocolo sanitário
de prevenção à covid-19, vigente na UFSC, no período de realização
da atividade proposta.

8.

Dos direitos de imagem e divulgação

8.1

8.2

Os proponentes e os integrantes dos grupos selecionados autorizam a
Secretaria de Cultura, Arte e Esporte (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).
Os proponentes selecionados fornecerão materiais de divulgação
(currículo, release, fotos, ficha técnica, portfólio, entre outros) que
poderão, na sua totalidade ou em partes, constar do material de
divulgação do Experimenta, em qualquer mídia.
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9.

Cronograma

Período para inscrição das propostas artísticas
Período de avaliação
Divulgação preliminar da seleção
Período para recurso
Divulgação do resultado final

10.

26/09/2022 a 16/10/2022
17/10/2022 a 25/10/2022
26/10/2022
27/10 a 01/11/2022
03/11/2022

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

11.

Disposições Finais

11.1

Fica definido o site http://secarte.ufsc.br para divulgação de
quaisquer
informações
oficiais
sobre
a
Chamada
Pública
002/2022/SECARTE.

11.2

O proponente que tiver a proposta selecionada por esta Chamada
Pública 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.

11.3

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.

11.4

A inscrição nesta Chamada Pública torna o proponente ciente dos
termos aqui inscritos e de pleno acordo com as normas constantes
nesta chamada.
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11.5

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Cultura, Arte e
Esporte (SeCArtE) da UFSC.
Florianópolis, 23 de setembro de 2022.

Eliane Santana Dias Debus
Secretária de Cultura, Arte e ESporte da UFSC
Portaria 2248/2018/GR

4/3

