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EDITAL PROEC 503 DE 01 DE AGOSTO DE 2016 
DE APOIO A PROPOSTAS DE AÇÕES DE ARTES CÊNICAS E VISUAIS  

PARA A SEMANA UNIFESP MOSTRA SUA ARTE - 2016  
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

 
 A Universidade Federal de São Paulo, por meio da Coordenadoria Cultural da Pró-Reitora de 
Extensão e Cultura (ProEC), torna público este Edital e convoca a sua comunidade acadêmica a 
apresentar propostas de ações de artes cênicas e visuais a serem realizadas na Semana Unifesp Mostra 
a sua Arte – 2016 em conformidade ao que estabelece o presente Edital. 
 
 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   
1.1 - Constitui objeto do presente Edital, a seleção de propostas apresentadas por estudantes de 
graduação, de programas de pós-graduação stricto sensu, residência médica, servidores (docentes e 
técnico-administrativos) e funcionários terceirizados, que já desenvolvam ou que queiram desenvolver 
ações artísticas/culturais referentes às áreas de APRESENTAÇÕES (de artes cênicas, artes do palco, 
artes do corpo, artes circenses, musicais, cultura popular etc.) e INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NO 
ESPAÇO (artes visuais). Todos os projetos aprovados deverão acontecer durante a Semana Unifesp 
Mostra a sua Arte, que será realizada em outubro desse ano. 
 

1.1.1 – Para fins de submissão da proposta, o tempo de duração das APRESENTAÇÕES é 
livre. Entretanto, a equipe de produção se reserva ao direito de ajustar posteriormente com os 
proponentes aprovados o tempo de duração das APRESENTAÇÕES de acordo com a grade da 
programação da Semana Unifesp Mostra sua Arte em cada campus.  
1.1.2 - As INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NO ESPAÇO devem ocupar algum lugar no 
campus do(s) artista(s) (a ser negociado com a Direção Acadêmica com intermediação da 
Coordenadoria Cultura da ProEC) permanecendo expostas por mais uma semana ao fim do 
evento.  
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1.2 – O apoio consiste em oferecimento de recursos materiais e humanos (equipe de produção 
executiva) para a realização das propostas selecionadas.  

 
2 – DOS PROPONENTES  
2.1 – Estão aptos a apresentar propostas, nos termos deste Edital, todos os estudantes de graduação, de 
programas de pós-graduação stricto sensu e de residência médica regularmente matriculados na 
Universidade Federal de São Paulo, bem como servidores (docentes e técnico-administrativos) e 
funcionários terceirizados de todos os campi.  
 
2.2 – As inscrições podem ser realizadas por pessoa física ou grupo cultural vinculado à Universidade 
Federal de São Paulo.   

2.2.1 – Considera-se grupo cultural vinculado à Universidade Federal de São Paulo, para efeito 
do presente Edital, a reunião de artistas, composta por ao menos 50% de estudantes de 
graduação, de programas de pós-graduação stricto sensu, residência médica, servidores 
(docentes e técnico-administrativos) e/ou funcionários terceirizados da Universidade Federal de 
São Paulo, que deverão comprovar seu vínculo com o grupo.  
2.2.2 – Os grupos culturais devem indicar como proponente e responsável pelo projeto 01 (um) 
estudante (graduando, pós-graduando stricto sensu ou residente) ou 01 (um) funcionário 
(servidor público ou terceirizado) da Universidade Federal de São Paulo.  
2.2.3 - Cada grupo cultural será considerado como 01 (um) proponente e cada proponente pode 
submeter uma quantidade ilimitada de projetos para os fins do presente Edital.  
 

3 – DAS PROPOSTAS 
3.1 – As propostas devem obedecer aos seguintes critérios:  

3.1.1 – Ter caráter artístico/cultural. 
3.1.2. – Não colocar em risco a segurança das pessoas e a integridade do patrimônio público.  
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4 – DOS RECURSOS E SUA UTILIZAÇÃO 
4.1 – Os recursos de infraestrutura, materiais permanentes e materiais de consumo necessários para 
realização das propostas serão disponibilizados aos artistas pela Coordenadoria Cultural da ProEC, 
dentro das possibilidades institucionais.   
 

4.1.1 – Os recursos financeiros para aquisição dos materiais solicitados pelas propostas são 
provenientes da ProEC e o processo de compra se dará pela Coordenadoria Cultural.  
Parágrafo único: não será distribuído, de nenhuma forma, apoio financeiro aos artistas para a 
realização das propostas. 

 
4.2 – A Coordenadoria Cultural da ProEC se responsabiliza integralmente pela produção executiva e 
pela viabilização operacional das propostas em conformidade ao conteúdo discriminado no formulário 
de inscrição anexo a este Edital pelo proponente. 
  
 
5 – DAS INSCRIÇÕES  
 
5.1 – As inscrições serão recebidas exclusivamente pelo endereço eletrônico cultura@unifesp.br no 
período compreendido entre o dia 01 de agosto de 2016 e as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e 
nove minutos) do dia 17 de agosto de 2016, observado o horário oficial de Brasília (DF) (UTC-
03:00).  

5.1.1 – Serão INDEFERIDAS, automaticamente, as inscrições realizadas após as 23:59 (vinte e 
três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 17 de agosto de 2016. 
 

5.2 – A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação de recebimento da mesma, a ser enviada 
para o endereço eletrônico do proponente.  
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5.3 – A Coordenadoria Cultural da ProEC não se responsabilizará por inscrição não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.   
 
5.4 – O solicitante deverá utilizar exclusivamente o ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO, o 
qual deve ser preenchido e enviado digitalmente. 
 
5.5 – Compõem a documentação necessária para a realização da inscrição: a) o formulário de 
inscrição; b) cópia do registro geral (RG) ou carteira nacional de habilitação (CNH) do proponente; c) 
comprovante de matrícula atualizado (no caso de aluno); d) cópia do crachá institucional (no caso de 
aluno e/ou funcionário); e) comprovante de vínculo com o grupo cultural (se for o caso), e que devem 
ser enviados para o endereço eletrônico cultura@unifesp.br no período vigente para a realização da 
inscrição conforme informado no item 6 deste Edital, todos em formato PDF. 

5.5.1 – O título da proposta e o número do Edital ProEC devem constar no campo ASSUNTO da 
mensagem eletrônica. 

 
5.6 – O envio da solicitação de inscrição fora do período, bem como a ausência de qualquer 
documento solicitado e/ou a utilização de outro modelo de formulário, que não o descrito no presente 
Edital, acarretará no indeferimento da inscrição.  
Parágrafo único: Não será permitida a alteração e/ou complementação da documentação após a 
submissão do pedido de inscrição, ainda que dentro do prazo, em nenhuma hipótese. 
  
6 – DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1 – As propostas inscritas serão avaliadas e selecionadas por uma Comissão Julgadora, anônima, 
composta por profissionais atuantes nas áreas acadêmica e artístico-cultural e designada pela Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura. 
 
6.2 – As propostas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios e pesos:  
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I - Valor cultural da proposta (impacto na comunidade universitária, contribuição para a cultura 
brasileira, originalidade, visibilidade e repercussão) – Peso 4; e 
II - Qualidade técnica da proposta (exequibilidade, coerência do rider listado à proposta 
submetida, redação da proposta - qualidade do texto e registro linguístico adequado, conforme 
a norma padrão da língua portuguesa) – Peso 4. 
II - Aspectos sociais do projeto (participação da comunidade universitária, 
acessibilidade/democratização do acesso ao projeto, outras contrapartidas sociais) – Peso 2. 
 

6.3 – A pontuação na nota final ponderada da proposta receberá acréscimos se os critérios abaixo 
forem observados: 

- Propostas que primem pela economia de recursos – acréscimo de 01 (um) ponto sobre a nota 
final ponderada.  
- Propostas cujo valor total designado pelo orçamento (item 6.1 do ANEXO I – 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO) seja constituído em ao menos 60% de compra de material 
permanente, que fique no campus e possa ser reaproveitado em atividades posteriores – 
acréscimo de 0,5 (meio) ponto sobre a nota final ponderada. 
 

7 – DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS   
7.1 – O resultado da seleção está previsto para ser publicado no endereço eletrônico da ProEC: 
(<http://www.unifesp.br/reitoria/proex/>) até as 21:00 (vinte e uma horas) de 23 de agosto de 2016. 
 
7.2 – A Comissão Julgadora para o Edital ProEC 503/2016 reserva-se ao direito de prorrogar a 
divulgação do resultado final deste Edital de acordo com a quantidade de projetos inscritos.  
 
8 – DOS RECURSOS   
8.1 – Os recursos contra o resultado deste Edital deverão ser enviados para o endereço 
eletrônico cultura@unifesp.br até 01 (um) dia útil a partir da divulgação dos resultados.  
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8.2 - Os recursos serão avaliados pela Comissão Julgadora para o Edital ProEC 503/2016 e o resultado 
será disponibilizado no endereço eletrônico ProEC: http://www.unifesp.br/reitoria/proex/ 
Parágrafo único: Não caberá recurso contra o parecer da Comissão Julgadora para o Edital ProEC 
503/2016. 
 
9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
9.1 – As informações prestadas, bem como a documentação apresentada, serão de inteira 
responsabilidade do solicitante.   
 
9.2 – Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste Edital podem ser obtidos 
exclusivamente por meio do endereço eletrônico cultura@unifesp.br 

10.2.1 - Não serão fornecidas informações por telefone. 
10.2.2 - As informações serão publicadas no endereço eletrônico da PROEC: 
http://www.unifesp.br/reitoria/proex/ 

 
9.3 – A Comissão Julgadora para o ProEC 503/2016 reserva-se ao direito de resolver os casos omissos 
e as situações não previstas no presente Edital.   
 
9.4 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
São Paulo, 01 de agosto de 2016. 
 
 

PROF.ª DR.ª FLORIANITA COELHO BRAGA CAMPOS 
PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 
 


