
 

 

 

Cartograma 2015 

Residência. Formação. Pesquisa. Festival 

Uma ação do N(i)D – Núcleo Indisciplinar de Dança 

UNIFESP - BS 

 

I- DENOMINAÇÃO E FINALIDADE  

O que é o Cartograma?  

Cartograma é um programa de intercâmbio, formação e pesquisa da 
UNIFESP-BS, desenvolvido pelo N(i)D – Núcleo Indisciplinar de Dança, 
coordenado pela Profa. Dra. Marina Guzzo com a colaboração dos docentes 
do Laboratório Corpo e Arte. 

O programa prevê 4 eixos de ação em 2015: uma abertura para 2 artistas 
residentes, que irão desenvolver projetos ao longo do ano no espaço do 
Laboratório Corpo e Arte e Laboratório de Sensibilidades, a realização de 
workshops e oficinas abertas à comunidade acadêmica e demais 
interessados, realização de um colóquio e de um festival onde os processos 
serão apresentados ao público.  

Esta convocatória é especificamente para  o programa de residência de arte 
contemporânea direcionado a artistas residentes em Santos a acontecer no 



espaço da UNIFESP (Laboratório de Sensibilidades e Laboratório Corpo e 
Arte) durante 8 meses do ano de 2015. 

Residência Artística Cartograma é:  

• Um Projeto que incentiva e apoia a formação e produção de arte 
contemporânea que dialogue com a Universidade;  

• Uma plataforma de compartilhamento de diversas atividades artístico-
culturais como arte, música, comunicação e dança;  

• Uma forma de convivência que se concentra na força viva da 
experimentação e troca;  

• Uma convergência de ações e pensamentos que integram a produção, 
a reflexão, a crítica e a educação interdisciplinar;  

• Um laboratório de vivência que inclui exposições, bate-papos, 
palestras, workshops, troca de experiências e interação/comunicação 
ativa com a situação cultural contemporânea;  

• Um polo agregador entre a comunidade acadêmica, comunidade 
artística e o público; e  

• Um projeto dinâmico, em constante construção.  

 
 
Residência Artística Cartograma 2015 

Este edital está aberto para 1 (uma) edição, com duração de 8 meses 
no ano de 2015.  

• A Residência contemplará 2 (dois) artistas santistas que residam há 
pelo menos 3 (três) anos na cidade.  

• Será disponibilizado espaço para criação desses artistas (Laboratório 
de Sensibilidades na Silva Jardim, e Laboratório Corpo e Arte na 
Avenida Ana Costa de acordo com as necessidades do projeto). 

• Os artistas terão acompanhamento crítico de 2 (dois) Docentes 
responsáveis pelo programa de residência;  

• A inscrição para o processo seletivo se dá através do presente edital, 
disponível no site da Unifesp para artistas atuantes nas áreas de 
dança, teatro, arte visuais, arte sonora, novas mídias, performance, 
entre outros;  

• A seleção dos artistas é realizada pelos docentes responsáveis pelos 
laboratórios. Outros docentes da UNIFESP poderão participar da seleção 
com a finalidade de auxiliar e esclarecer questões específicas do 
Regulamento e dos Termos e Condições.  

Requisitos  

• Os artistas devem estar dispostos às condições de troca com o 
contexto acadêmico/universitário.  

• Durante o período da residência, os artistas devem morar em Santos.  
• As despesas de moradia não serão cobertas pelo projeto. 



• As despesas de transporte não serão pagas pelo projeto. 
• Não há restrições quanto à formação acadêmica.  
• O artista deve estar aberto a um modo de trabalho onde a 

experimentação e as trocas de ideias sejam, em primeiro lugar, o 
estímulo da produção em diálogo com a formação dos alunos e 
pesquisas dos professores da Universidade.  

 

II- Regulamento das Inscrições:  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 

CONVOCATÓRIA 

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA CARTOGRAMA 2015 

UNIFESP – BS/ N(i)D – Núcleo Indsiciplinar de Dança 

 

1. OBJETIVO : 

O N(i)D – Núcleo Indisicplinar de Dança e o Programa Cartograma,  tornam 
pública a presente Convocatória, cujo objetivo é a apresentação e seleção de 
propostas de trabalho para sua Residência Artística no exercício 2015. Esta 
convocatória tem como intuito facilitar a criação de redes de colaboração, 
fomentar a produção artística – por meio da oferta de Residência, espaço 
físico e meios de trabalho para artistas locais – bem como fortalecer os 
vínculos entre criadores e comunidade acadêmica. 

 

2. PARTICIPANTES: 

Poderão participar da Convocatória todas aquelas pessoas físicas - artistas e 
agentes locais - com capacidade de produzir e que tenham sua residência na 
Baixada Santista. Esta convocatória entende por artista e/ou agente local 
aquelas pessoas físicas que realizem trabalhos relacionados com a criação, a 
mediação ou a produção de discursos artísticos contemporâneos e/ou obras 
de arte contemporâneas. Os selecionados realizarão suas atividades durante 
o período de Residência em clima de convívio com estudantes, docentes e 
funcionários da UNIFESP/BS, bem como com seus eventuais participantes, 
convidados e colaboradores externos, estreitando o diálogo e os laços de 
trabalho entre proponentes, comunidade e universidade. Serão 



desconsideradas propostas com vinculação a empresas privadas, instituições 
religiosas e organizações político-partidárias. 

 

3. CONDIÇÕES DE USO : 

A presente Convocatória oferece: I. Concessão pontual e/ou sistemática, em 
caráter prioritário, do espaço físico do Laboratório de Corpo e Arte e do 
Laboratório de Sensibilidades, o primeiro situado à Unidade Ana Costa, o 
segundo situado na sala 337 da Unidade Silva Jardim da UNIFESP/BS, em 
quaisquer dos três turnos de funcionamento da universidade, respeitando a 
agenda de atividades já em curso; II. Concessão pontual e/ou sistemática de 
seus mobiliários, de seus equipamentos de uso comum e dos materiais de 
escritório e consumo ali disponíveis para uso dentro das dependências da 
universidade, respeitando a rotina de uso já em curso; III. Concessão pontual 
e/ou sistemática de seus mobiliários, de seus equipamentos de uso comum e 
dos materiais de escritório e consumo ali disponíveis para uso fora das 
dependências da universidade mediante solicitação especial, por escrito, de 
acordo com os objetivos da proposta; IV. Assessoria para o protocolo e 
oficialização das ações aprovadas junto aos sistemas de registro e 
certificação da universidade, se aplicável, bem como assessoria para reserva 
e uso de outros espaços físicos e/ou equipamentos da universidade para 
ações que venham ao encontro da proposta e de seus desdobramentos. V. 
Ressalta-se que não está prevista ajuda financeira em espécie. 

 

4. PREMISSAS: 

I. Os artistas deverão acatar as normas internas da UNIFESP/BS no que se 
refere à utilização dos espaços e à circulação de pessoas externas à 
comunidade acadêmica em suas dependências; II. Os espaços poderão ser 
visitados pelo público por meio de atividades abertas, de outros tipos de 
ações públicas ou a convite do artista, respeitadas as normas e 
procedimentos da UNIFESP/BS; III. A divisão e distribuição definitiva dos 
espaços dependerá das propostas aprovadas e de suas necessidades em 
particular, sendo possível a reserva de novos espaços mediante necessidade 
ou utilização parcial dos espaços concedidos; IV. O beneficiário deve zelar 
pelo espaço e os recursos didático-pedagógicos concedidos, repondo 
imediatamente, às suas expensas e com as mesmas características todo e 
qualquer material danificado durante o seu uso; V. O beneficiário deverá 
restituir a sala ao uso comum nas mesmas condições em que a encontrou 
imediatamente após o uso; VI. O solicitante compromete-se a participar das 
reuniões mensais de gestão do Laboratório de Corpo e Arte e do Laboratório 
de Sensibilidades; VII. O beneficiário que não fizer uso dos espaços num 
período de 30 dias perderá seu direito de uso.  

 



4. INSCRIÇÃO: 

Para realizar a inscrição na Convocatória de Residência Artística  
Cartograma 2015 da UNIFESP/BS será necessário apresentar a seguinte 
documentação: I. Dados pessoais (ver Anexo I); II. Projeto (até 10.000 
caracteres, ver Anexo 2); III. Currículo, memorial ou portfólio do solicitante; 
IV. Carta de motivação (até 500 caracteres). As propostas devem ser 
enviadas unicamente em formato digital, em arquivo .PDF, ao endereço de 
correio eletrônico unifesp.artesdocorpo@gmail.com  com o título 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA CARTOGRAMA 2015, A/C Prof. Marina Guzzo. 
Caso o solicitante queira incluir vídeos ou fotografias, deverá indicar link para 
visualização pela internet no corpo da mensagem. A apresentação dos 
projetos não concede nenhum direito aos participantes. Todas as propostas 
enviadas corretamente receberão um aviso de recebimento. Serão 
desconsideradas propostas enviadas fora do prazo ou das condições desta 
Convocatória. 

 

5. SELEÇÃO: 

As propostas serão avaliadas e selecionadas por uma Comissão de 
Avaliação composta pela Coordenação em exercício dos dois Laboratórios e 
por outros dois docentes da UNIFESP/BS designados especialmente para tal 
fim. As propostas serão avaliadas conforme (a) o seu valor artístico e/ou 
cultural, (b) a sua qualidade técnica; (c) à sua viabilidade de execução e 
também em função (d) da diversidade de áreas temáticas e de suas (e) 
contrapartidas à UNIFESP/BS. Solicitantes de Projetos pré-aprovados serão 
convidados à entrevista individual. Serão aprovadas no máximo quatro 
propostas para o período. A exclusão por motivos artísticos e/ou técnicos é 
de exclusiva responsabilidade da Comissão de Avaliação, sem prejuízos para 
a mesma. A Comissão de Avaliação poderá anular esta Convocatória em 
caso de considerar que nenhuma das propostas apresentadas preenche os 
requisitos fundamentais.  

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A Comissão de Avaliação divulgará os resultados diretamente aos 
proponentes. 

 

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS DE IMAGEM: 

Os participantes respondem pela originalidade e autoria dos projetos que 
apresentarem e garantem que possuem legitimamente todos os direitos de 
propriedade intelectual sobre os mesmos. A UNIFESP/BS fica 
expressamente eximida e de qualquer responsabilidade pelos danos e/ou 



prejuízos que o descumprimento, direta ou indiretamente, desta garantia 
possa ocasionar. Os participantes reconhecem que poderão aparecer em 
imagens tomadas dentro do recinto para sua posterior divulgação informativa 
ou acadêmica, e previamente autorizam seu uso.  

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:  

Mantendo-se na intenção de garantir o caráter público e plural da 
universidade neste e em editais subsequentes e também a construção de um 
diálogo permanente com a comunidade da Baixada Santista, o Laboratório de 
Corpo e Arte, o Laboratório de Sensibilidades e a Comissão de Avaliação 
reservam-se ao direito de deliberar sobre casos omissos na presente 
Convocatória. 

 

As coordenações do Laboratório de Corpo e Arte e Laboratório de 
Sensibilidades reservam-se o direito de seguir com a política de cessão do 
espaço físico e de seus recursos mediante convite especial, a qualquer 
tempo e mesmo durante a vigência do prazo desta Convocatória, a qualquer 
pessoa física ou grupo cuja proposta seja considerada pertinente a seus 
objetivos, bem como aos objetivos da UNIFESP/BS, comprometendo-se a 
garantir prioritariamente a viabilidade de todas as propostas aprovadas nesta 
Convocatória. 

 

Os solicitantes, ao se apresentarem a esta Convocatória, aceitam suas 
condições.  

 

V – DOS PRAZOS:  

Entrega das propostas: de 05/03/2015 a 20/03/2015;  

Avaliação das propostas: de 20/03/2015 a 25/03/2015;  

Divulgação dos pré-selecionados: 25/03/2015;  

Entrevistas: 26/03/2015 

Divulgação dos aprovados: 27/03/2015.  

Período para realização das atividades: de 05/04/2015 a 05/12/2015 

 



 

Santos, 5 de fevereiro de 2015 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

Dados pessoais: 

 

1. Nome do solicitante: 

2. RG: 

3. Endereço completo: 

4. Telefone: 

5. Celular: 

6. E-mail: 

7. E-mail alternativo (se aplicável): 

8. URL (se aplicável): 

9. Colaboradores (nomes completo dos colaboradores fixos na proposta) 

10. Financiamento (se aplicável): conta com financiamento complementar 
para o desenvolvimento do projeto? No caso afirmativo, nomear as entidades 
envolvidas, o papel e a participação. De cada uma. 

 

- enviar no corpo da mensagem, com arquivos em anexo. 

 



- documentação a ser anexada: 

Projeto (até 10.000 caracteres, ver Anexo 2);  

Currículo, memorial ou portfólio; 

Carta de motivação (até 500 caracteres) 

 

ANEXO II  

 

No Projeto devem constar: 

 

1. Introdução. 

2. Histórico/contextualização. 

3. Objetivos/Ações. 

4. Contrapartidas. 

5. Cronograma sugerido. 

6. Imagens, vídeos e outros materiais sobre o artista e a proposta 

	  


