
    
CONVOCATÓRIA 

OCUPAÇÃO DO LAB CORPO E ARTE 
UNIFESP  

 
 

O Laboratório CORPO E ARTE, dando continuidade às ações que desenvolve desde sua             
implementação no campus Baixada Santista da UNIFESP em 2011, torna pública à            
comunidade acadêmica a presente Convocatória, cujo objetivo é a apresentação e a seleção             
de propostas de ocupação do espaço físico e de utilização dos recursos disponíveis no              
Laboratório durante segundo semestre de 2018. 
 
 
I – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
1.1 – Serão aceitos projetos de ocupação de autoria de estudantes de graduação de qualquer               
um dos cursos do Instituto Saúde e Sociedade e/ou do Instituto do Mar, de autoria de                
estudantes de pós-graduação stricto sensu e/ou residência multiprofissional, de docentes,          
funcionários técnico-administrativos e/ou funcionários terceirizados no exercício de suas         
funções junto à UNIFESP/BS; 
1.1.1 – Serão aceitas propostas de grupos constituídos com participantes externos à            
comunidade acadêmica, desde que tenham entre os participantes pelo menos 1 (um) membro             
da comunidade acadêmica, conforme descrito acima; 
1.1.2 – Os grupos constituídos com participantes externos à UNIFESP/BS deverão indicar            
como proponente e responsável pela proposta um membro da comunidade acadêmica; 
 
1.2 – Serão aceitos projetos ligados a uma ou mais das Áreas abaixo especificadas, com o                
objetivo de incentivar as diferentes manifestações artísticas, culturais e acadêmicas produzidas           
na e pela comunidade da UNIFESP/BS: 
I. Artes Cênicas; II. Artes Visuais; III. Audiovisual; IV. Cultura Popular; V. Dança; VI. Formação               
e/ou Capacitação; XII. Outros (especificar na proposta). 
 
1.3 – Serão aceitas propostas de atividades em qualquer um dos Modos abaixo relacionados: 
I. Oficina; II. Espetáculo; III. Ensaio; IV. Curso de Formação e/ou Capacitação; V.Monitoria;             
VI.Residência Artística; VII. Grupo de Estudo; VIII. Pesquisa; IX. Outros (especificar na            
proposta). 
 
1.4 – Não existe limite de carga horária para as propostas de ocupação, desde que o espaço                 
esteja livre; 
 
1.4.1 – Propostas deverão ser apresentadas em modelo simplificado contendo: 
I. Título; II. Proponente; III. Matrícula/Identidade Funcional; IV. E-mail para contato; V. Telefone             
de contato; VI. Grupo (se aplicável); VII. Área (conforme item 1.2); VIII. Modo (conforme item               



1.3); IX. Descrição detalhada da atividade; X. Cronograma sugerido. XI. Contrapartida para o             
espaço. 
 
1.4.2 – Propostas já vinculadas a projetos de extensão e/ou pesquisa em vigência oficial ficam               
dispensadas dos protocolos solicitados no item 1.4.1, bastando a proposta de carga horária e              
sua distribuição na grade semanal, que será acomodada de acordo com as possibilidades da              
mesma. 
 
1.5 – Não serão aceitas propostas vinculadas a instituições religiosas e/ou político-partidárias. 
 
1.6 – O apoio oferecido consiste na concessão pontual e/ou sistemática, em caráter prioritário,              
do espaço físico do Laboratório de Corpo e Arte, situado Unidade Ana Costa da UNIFESP/BS,               
em quaisquer dos três turnos de funcionamento da universidade, bem como na concessão             
pontual e/ou sistemática de seu mobiliário, de seus equipamentos de uso comum e dos              
materiais de consumo ali disponíveis para uso dentro das dependências da universidade, bem             
como na assessoria para o protocolo e oficialização das ações aprovadas junto aos sistemas              
de registro e certificação da universidade, se aplicável. 
 
1.7- Não serão fornecidos materiais de pesquisa do Laboratório 
 
 
 
II – DAS RESPONSABILIDADES: 
2.1 – Ao Laboratório Corpo e Arte cabe: 
I. Cessão prioritária de espaço físico e recursos didático-pedagógicos existentes na referida            
sala a todas as propostas aprovadas na presente convocatória; II. Organização de uma agenda              
comum de uso que seja compatível com as propostas apresentadas; III. Assessoria aos             
proponentes no protocolo das propostas junto ao SIEX (se aplicável); IV. Auxílio na divulgação              
das propostas, bem como de seu cronograma, nos murais disponíveis no campus e nas redes               
sociais nas quais o Laboratório mantém perfil; 
 
 
2.2 – Aos proponentes cabe: 
I. Utilizar o espaço e os recursos didático-pedagógicos com zelo e cuidado, repondo             
imediatamente, às suas expensas e com as mesmas características todo e qualquer material             
danificado durante o seu uso;  
II. Restituir a sala ao uso comum nas mesmas condições em que a encontrou imediatamente               
após o uso;  
III. Participar do Grupo de Articulação do LAB através de suas reuniões mensais de gestão; 
IV. Apresentar propostas de contrapartida para o espaço. As mesmas serão combinadas com             
cada grupo e projeto. 
 
 



III – DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS: 
3.1 – As propostas serão avaliadas e selecionadas por uma Comissão de Avaliação composta              
pelo Grupo do LAB e docentes convidados; 
 
 
3.2 – As propostas serão avaliadas conforme os seguintes critérios: 
a. Valor artístico e/ou cultural da proposta; 
b. Qualidade técnica da proposta; 
c. Viabilidade de execução; 
d. Diversidade de áreas temáticas; 
 
 
3.3 – Ao final da avaliação, a Comissão de Avaliação divulgará os resultados via meios               
eletrônicos e diretamente aos proponentes; 
 
 
3.4 – Não existem limites mínimo e máximo para o número de propostas a serem aprovadas. 
 
 
3.5 – As propostas deverão ser encaminhadas em formato digital (.doc, .odt, .rtf e/ou .pdf) para                
o e-mail corpoearte.lab@gmail.com, dentro do prazo estipulado no item 
 
 
3.6 – Serão desconsideradas propostas encaminhadas fora das condições estipuladas nesta           
convocatória. 
 
 
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
4.1 – Mantendo-se na intenção de aprovar o maior número possível de propostas, garantindo o               
caráter público e plural da universidade, o LAB CORPO E ARTE e seus docentes, reservam-se               
ao direito de não acatar recursos. 
 
 
4.2 – A Coordenação e A Comissão de Avaliação reservam-se o direito de deliberar sobre               
casos omissos e situações não previstas na presente Convocatória. 
 
 
4.3 – A Coordenação reserva-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             
adequada aos objetivos de ação do Laboratório Corpo e Arte e da comunidade acadêmica,              
comprometendo-se a garantir prioritariamente a viabilidade de todas as propostas aprovadas           
nesta Convocatória. 



 
 
V – DOS PRAZOS: 
Entrega das propostas: de 04 a 30 de junho de 2018; 
Avaliação das propostas: julho de 2018; 
Publicação dos resultados: 10 de julho de 2018; 
Reunião de planejamento coletiva: 10 de agosto de 2018; 
Início das atividades: 20 de agosto de 2018; 
Período para realização das atividades: agosto a dezembro de 2018. 
 
 

Santos,  04 de junho  de 2018 
 


