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Goiãnia, 26 de setembro de 
2016. 

EDTAL PROEC/CCUFG ft° 02/2016. 
OCUPAçAO DO TEATRO DO CENTRO CULTURAL UFG 

Série MUsicas e Série Artes da Cena 

A PrO-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás, no uso de 
suas atrbuiçoes legais, por melo do CCUFG, torna püblica a abertura de inscncöes 
para a program açäo das Sénes MUsicas e Série Artes da Cana. 

1. Doobeto: 

1.1. 	Constitui objeto do presente Edital a selecao de ate 16 (dezesseis) 
apresentacOes artisticas para compor a programacao das series MUsicas e 
Artes da Cena da Temporada 201711 que ocorrerão no Centro Cultural UFG - 
CCUFG, localizado em Goiãnia - Goiás, por meio de cessão de espaço, sendo 
ate 8 (olto) Para a sér:e MUSICAS e ate 8 (oito) para a série Artes da Cena. 
1.2. Os segmentos contemplados neste Edital são Misicas e Artes da Cena, 
corn propostas de espetácuios que comporäo a prograrnaçao das seguintes 
series: 

1.2.1. 	Série MUsicas - contempia a diversidade musical, apresentando ao 
püblico em geral vaiados estilos e generos da mUsica mundial - 'mUsicas 
do mundo" e consta de ate 8 (olto) propostas aprovadas a partir deste edital 
para o periodo de marco a junho de 2017; 
1.2.2. Artes da Cena - contempla a diversidade das linguagens cénicas 
(teatro, teatro de bonecos e formas anirnadas, dança, circo, performance 
arte, Opera/ musical etc), apresentando ao püblico em geral variados estilos 
e géneros, corn Cnfase na produção contemporãnea, e constaré de ate 6 
(oito) propostas aprovadas a partir deste edital para o periodo de marco a 
junho de 2017; 

1.3. Cada proposta submetida ao edital vigente deveré concorrer ao 
agendamento de urna Urca pauta para compor a prograrnação da Temporada 
2017 das Series Müsicas e Artes da Cana, entre as meses de marco ajunho de 
2017; 
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2. Dos Objetivos do Centro Cultural UFG: 

	

2.1. 	apresentar a diversidade das expressöes culturais, o pluralismo de ideias 
e as inovacöes artisticas e culturais; 
2.2. promover o fomento a produçao, a difusào e a circulaço do 
conhecimento e bens culturais; 
2.3. estimular a forrnaçao sociocultural e estétca, contnbuindo para o pleno 

exercIclo da cdadania; 
2.4. contnbuir corn a democratizaçâo do acesso aos bens culturais e corn o 
desenvolvimento cultural, artistico, técnico, cientifico e socioeconômico do pais. 

3. Dos proponentes 

3.1. Poderão participar deste Edital: Proponentes Pessoas juridicas (PJ) e 
Proponentes pessoas fisicas (PF); 
3.2. Cada proponente e/ou grupo poderã apresentar ate duas propostas 
inéditas e/ou nao contempladas pelo Edital 01/2016; 
3.3. Cada grupo poderé ser representado para fins deste edital, por apenas 
urn proponente; 
3.4. Serão aprovados ate 8 (oito) espetéculos em cada uma das series; 
3.5. Serâo aprovados ate 4 (quatro) suplentes; 
3.6. Cada proposta ocuparé uma pauta da série escolhida: série MUsicas, urna 
pauta de urn dia (terca-feira); série Artes da Cena, urna pauta de ate dois dias 
(quinta-feira e/ou sexta-feira). 

4. Das inscricoes 

4.1. Em hipôtese algurna sera aceita a inscricão corn documentacão 
incompleta ou fora do prazo estabelecido neste Edital. 

	

4.2. 	As inscriçöes são gratuitas e realizadas unicarnente pelo email: 

editalteatroccufc1(qmail.com ; 

4.3. 0 prazo de inscriçao inicia-se no dia 26 de setembro de 2016 e encerra-
se no dia 20 de novembro de 2016, impreterivelmente, ate as 23h59 minutos 
(horàrio de Brasilia). 

4.4. Não serão consideradas as inscricoes de proponentes e/ou grupo 
inadirnplentes corn as cláusulas do Termo de Perrnissão de Usa em Editais 
anteriores de ocupacão do Teatro do CCUFG; 

4.5. 0 proponente e/ou grupo inadimplente poderé se inscrever no edital 
vigente a partir da regulanzaçao de sue situacão e comprovação junto ao 
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CCUFG, respeitando o cronograma do edital. 

*E vedada a inscriçäo de obrasi espetáculos aprovados no EDITAL 

PROEC/CCUFG No 01/2016 referente a ocupacäo do Centro Cultural UFG. 

**Não  serão recebidas propostas apOs o encerramento do perIodo de inscriçöes. 

5. Da documentação obrigatória 

5.1. Os candidatos deverão enviar, no ato da inscrigAo, para o e-mail 
editalteatroccufqcmail. corn 
as seguintes documentos: 

I - Docurnentos: 

A) Pessoa Jurid!ca (PJ) - contrato social da empresa, cópia do RG, do OFF 
e do corn provante de endereco do responsávei legal; 

B) Pessoa Fisica (PF) - côpia do RG, do CPF e do comprovante de 
endereco; 

II - Formulãrio de lnscriqao (anexo 1) preenchido e encaminhado em formato doc 
constando, OBRIGATORIAMENTE, todos Os elementos a seguir: 

a) TItulo da proposta; 
b) Série pretendida; 
C) Sugestão do més p retendido; * 

d) Dados do solicitante; 
e) Natureza da proposta; 
f) Duração do espetáculo; 
g) Classificacão indicativa; 
h) Expectativa de pUbico; 
i) Forma de ingresso; 

j) Sinopse da proposta; 
k) Release (anexar clipping, se houver); 
I) 	Fichatécnica; 
m) Ourriculo resumido dos principais envolvidos; 
n) Links de videos e audio do trabalho a ser a presentado; ** 

o) 03 fotografias (minima de 300 dpi), para a apreciacäo, di vu i gacao; ** 
p) EspecificacOes das necessidades técnicas 

- Espaco(s) fisico(s) do CCUFG solicitado(s) para a realizaçäo da 
proposta; 
Montagem de palco/ cenários; 
Selecäo de configuração de arquibancada/ plateia e palco; 
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> Rider de sorn; 
> Rider de luz; 

Montagem de exposição/ instalaçâo/ performance (se houver); 

*A sugestão de pauta (mês pretencfldo) nao determina a data da apresentacao. 

** Näo estâo isentos dos Itens "n" e "o" Os espetáculos a serem estreados na 

programacao deste edital. Para estes casos serão aceitas inscricôes corn videos, 

Audios e fotografias de ensaios/ processo de montagem. 

6. Da hornologaçao das inscncöes 

6.1. A homologaçao dasnscriçoes será publicada no dia 22 de novembro de 
2016 no site da PROEC (www.proec.ufg.br ). 

6.2. Serão homologadas as propostas que apresentarern a documentacäo 
completa exigida pelo edital. 

7. Da avaliaçao 

7.1. Serã constitulda uma Comissão de Avaliação composta por especialistas 
do Conselho Consultivo do CCUFG, no qual e formado por professores do 
quadro fixo da UFG e membros externos, também espedalistas das areas da 
arte e cultura, que realizará o julgamento e a classificacao final das propostas. 
7.2. Considerar-se-ã aprovado o candidato que atingir 70 pontos, resultantes 
da media das notas aferidas pelos curadores por cada urn dos critenos; 
7.3. Os critérios de selecao são os seguintes: 

QUANTOAOESPETACULO  
Natureza Artistica (Eliminatóna'  

CR!TERIOS ESPECIFICAcOES P0NTuAcA0 

Aspectos 	que 	evidenciern 	a 
Relevãncia cultural e artIstica importãncia cultural 	e artistica da 0 - 20  

p9posta apresentada  
Relevãncia 	conceitual 	e Excelência 	e 	atualidade 	dos 

0-10 tematica conceitos  
Inedismo e lnovação Caráterinédito e/ou inovador 0-10 
Pesquisa 	de 	linguagens 	e Escolas, 	técnicas 	artisticas 

0-20 técnicas apresentadas  
Adequação fisica e tempo de Compatibilidade 	técnica 	da 0-10 
montagem proposta corn o espaço 
Viabilidade técnica Coeréndae_executabidade 0 - 20  
CurrIculo 	dos 	envolvidos 	e 

Trajetoria e experiencia na area 0 - 10  
experiência na area 
TOTAL  100 	pontos 
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8. Da aprovaçao final e da divulgaçäo dos resultados 

8.1. A divulgaçào do resu!tado sera realizada via publicacâo no site da 
PROEC (www.proec.ufg.br ), no dia 08 de dezembro de 2016. 
8.2. Apos aprovada a proposta, a mesma nao poderà ser modificada sem 
anuência da coordenaçao de Programaçao de MUsica e Artes Cénicas do 
CCUFG; 
8.3. 0 proponente e/ou grupo aprovado terá 30 dias antes da data do 
espetáculo ou após a publicacâo do resultado final para desistir de participar da 
programaço 2017/1, sendo o suplente subsequente chamado para compor a 
programaçäo; 
8.4. Caso o proponente aprovado nao comunique sua desistência o mesmo 
ficarã impedido de se inscrever por 1 (uma) ediçao nos prOximos editais de 
ocupação do CCUFG; 

8.5. Caso as informacoes técncas sobre o evento solicitadas pelo CCUFG, para 
realizacão da proposta, nao forem atendidas o Teatro reserva-se o direito de 
cancelar o evento. 2 

9. Dos recursos 

9.1. 0 prazo para interposicão de recursos dos resultados - tanto preliminar 
(homologacao de inscricao) quanto da avaliaçâo final sera de dois dias üteis a 
partir da divulgaçâo dos resultados. 
9.2. Os recursos deverão ser preenchidos e assinados em formulário próprio 
disponibilizado (Anexo 4) e gravados em pdf e enviados para o e-mail 
editalteatroccufqcmaiLcom. 
9.3. A FROEC/ CCUFG não se responsabiliza por recursos nao recebidos, via 
e-mail, em decorrência de eventuais problemas técnicos. 
9.4. Nâo haverã reapreciaçao de recursos. Os recursos serão analisados por 
membros da Comissão Avaliadora diferentes daqueles que profenram a decisão 
recomda. 

10. Da cessão do espaço 
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10.1. Os projetos devero ser adequados a politica cultural da UFG e a 
estrutura fIsica do Teatro. 
10.2. Os projetos selecionados näo receberâo patrocmnio financeiro do CCUFG, 
integrando a programaçao do CCUFG par meio de contrato de Cessão de 
Espaço. 
10.3. As datas e as periodos de realizacào dos projetos selecionados serão 
administrados junta a 000rdenac5o de Programação de MUsica e ARTES da 
CENA do CCUFG, respeitada a vigência do presente Edital e a programaçao ja 
defi n ida. 
10.4. A FROEC/ CCUFG não arcará corn qualquer custo de produçao da 
proposta aprovada, disponibizando a pauta do local e a infraestrutura do 
espaco cedido (conforrne listado no anexo 2 - riders técnicos). 
10.5. Os projetos poderao ser individuais ou coletivos, sendo certo que toda 
ficha técnica, montagem, manutencao e desmontagem serão de 
responsabilidade do proponente e/ou grupo, mediante aprovação do CCUFG. 
10.6. Caberá ao proponente e/ou grupo disponibilizar equipe de apoio para a 
bilheteria, recolhirnento de ingressos na entrada do teatro, monitona de 
estacionamento; técnicos de luz e de sorn e rnodulacão da platéia. 
10.7. Os técnicos do CCUFG (sam, luz e cenotecnia) se responsabilizam 
apenas pela montagem técnica, acompanhados pela equipe do grupoi 
espetácuio, a qual fará a execuçao no ato do espetãculo. 
10.8. Havendo a cobranca de ingressos, 15% do valor total da bilhetena deve 
ser depositado em ccnta indicada em ate 05 (cinco) dias Uteis. Esse valor serã 
destinado a manutencao do Centro Cultural UFG, sob pena do solicitante 
permissionãrio se tornar inadimplente junto ao Centro Cultural UFG, nao 
podendo solicitar pauta no teatro ate a regularização. 
10.9. 0 valor do ingresso seguirá a preco praticado pelo CCUFG, tendo a teto 
maxima de R$ 20,00 (ingresso inteira), incluindo Os critérios legais da meia-
entrada, acrescidos aos servidores püblicos ligados a UFG. 
10.10. 	Observar as orientaçOes da equipe técnica do CCUFG quanta a 
correta aplicação dos logotipos, sendo que todo material gráfico e de divulgacão 
deverã ser aprovado pelo PROEC/ CCUFG. 

11. Do cronograma 

Data 	 Atividade prevista 

26 de setembro de 2016 
a 20 de novembro de 

2016 

nscriçoes das propostas (via e-mail 
edttalteatroccufg©gmail.com ) 

22 de novembro de 2016  
Homologaçao das 

. 

nscriçoes 

P3 e 24 de novembro de 
016 Prazo para recurso 

de novembro a 02 de Apredaçäo das propostas 



dezembro,  

05dedezembro de 2016 
- Divugaçäo das propostas aprovadas 

e 07 de dezembro de 
- ?016 Prazo para recurso 

- 

08 de dezembro de 2016 
Resultado final 

12. Das disposicöes gerais 
12.1. Casos ornissos deverão ser reportados a PROEC/ CCUFG, a quem cabe 
conduzirtodo o processo de selecao do presente Edital. 
12.2. As normas deste Edital entram em vigor a partir da data de sua 
p bI ca çao. 

Q1-K1e.rDamaso Bueno 

Alex 	nizete 	
(,rr do Co de Afles Ccas EADIUAB 

	

sica 
Ferreira 	Prof. 

Matncua SIAPE —1857414 

Coordenador de Programacao de 

	

Müsca e Artes Cênicas do CCUFG 	Diretor do CCUFG 

Prof. Eduardo MeinhOS 
CoordenadOr G 

Prof. Eduardo Meirintios 

Coordenador Geral de Cultura 
da PROEC-UFG 

Prcta, GSe 	Oton CO 
Pró-ReItOTa de Extensào e CuitUr 

universidade Federal de GoaS 

(ANEXO 

MIMSTERIO DA EoucAcAo 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 



PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
CENTRO CULTURAL UFG 

UFG 
PROEC 

FORMULARIO DE INSCRIçAO EDITAL PROEC No 02/ 2016 

A. TITULO DA PROPOSTA: 

- B. SERIEPRETENDIDA 
() Müsicas 	() Artes da Cena _ 

C. SUGESTAO DO MES PRETENDIDO 
( 	) Marco  ( 	) Abri! 	( 	) Maio 	( 	) Junho 

D. DADOS DO SOLICITANTE 

Nome: 

RG: Orgäo Expedidor: Data de emissâo: 

Naturandade: CPF: 

Profissão: 

Te!efone fixo:() 	 Telefone celular:  

Endereço: 

Bairro: 	 I CEP: 

Cidade: 	 UF: 	 - 
e-mail: 

E. NATUREZA DA PROPOSTA 
MUsica ( 	) Teatro  ( 	) Teatro de bonecos e formas animadas 

( 	) Dança 	( 	) Circo 	( 	) Performance 	( 	) Opera/ Musical 
F. DuRAcA0 DO ESPETACULO (minutagem): 

G. C!assificaçäo indicativa: 

( 	) ER - 0 conteüdo do programa valor!za a formacâo de criancas e adolescentes; 
( 	) L - Livre para todas as dades; 
( 	) 10 anos - Cenas corn conteüdo violento e linguagem imprópria de nivel eve; 
( 	) 12 anos - Cenas de agressão fisica, insinuacao de consumo de drogas e insinuacão leve 
de sexo; 
( 	) 14 anos - Cenas corn agressao fIsica media, consurno de drogas explicito e insinuacão de 
sexo moderada; 
( 	) 16 anos 	Cenas corn consumo de drogas explicito, agressão fIsica acentuada, e 
insinuação de sexo acentuada; 
( 	) 18 anos - Cenas corn consumo e inducao ao consurno de drogas, violência extrema, 
suicidio, cenas de sexo explIcftas e distürbios psicossomáticos 

H. EXPECTATIVA DE PUBLICO: 

I. FORMA DE INGRESSO:  

Gratuita ( 	) Corn cobranca 

Especificar valores em rea!s: 	R$ _______ (inteira) R$ ________ (mea-entrada) 



J. SINOPSE DA PROPOSTA: 	 - 

K. RELEASE DA PROPOSTA: (ANEXAR CLIPPING SE HOUVER) 

L. FICHA TECNICA 

No NOME FUNcAÔ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

M. CURRICULO RESUMIDO DOS PRINCIPAlS ENVOLVIDOS (5 a 15 Unhas) 
(reproduzr o campbaxo gLiantas vezes for necessãrio) 

1. Nome: 	 FunçAo: 

Curriculo resumido 

Nome: Funcao: 

2. 
Curriculo resumido 

Nome: Funcao: 

3. 

N. 

CurrIculo resurnido 

LINKS DE ViDEO E AUDIO DO TRABALHO A SER APRESENTADO: 

0. Anexar em arquivo separado 03fotos corn qualidade minima de 3000PI 



P. Necessidades técnicas 

Espacos fisicos do CCUFG solicitados para a realizacão: 

<1n 
- 	 I—. 

e 	- 

( 	
)11.Copa 

Montagem da arquibancada/ plateia, palco e cenários 

Tempo riecessário para a montagem de cenário: 

Responsavel: 	 Contato: 

Anexar mapa de palcol cenários 

Selecione I (uma) das configuraçOes sugendas para rnodulacao da arquibancada/ plateia 
e palco, ou anexe sua proposta: 0 PATEA 

Tempo necessário para cada modulacao de arquibancadas: -4h 
(0 Teatro do CCUFG nâo dspOe de vestimentas de palco. (rotunda, pernas e bambolinas) 

Lateral total ( 	 ) Lateral parcial 
( 	 ) 

Centrai total 
( 	 ) 

Central parcal 
( 	 ) 

Central arena 

ou simultàneos 

I 	IEI I 

200 poltronas 
j 	150 poltronas 250 poltronas 180 poltronas 100 poltronas 

Tempo de montagem de som: 

Responsável: 	 Contato: 

Anexar mapa de som 

Tempo de montagem de Iuz: 

Responsável: 	 Contato: 

Anexar mapa de Iuz 

Tempo de montagem de exposicão/ instalacão: 

Responsavel: 	 Contato: 

Anexar cro qui 

(ANEXO 2) 
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MINISTERIO DA EDucAcAo 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 

PRÔ-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
CENTRO CULTURAL UFG 	 UFG 

PROEC 

RIDERS TECNICOS 

Equipamentos de som CCUFG 

Quantidade disponivel 
Equipamento 

Microfones corn fio Shure Lyric 8800 

Microfones sern fio Shure Modelo PGX24/SM58-J6 

Microfones sem fio Shure SLX24/BETA87A-L4 
2 

Microfones sem fio Staner SW-481 
2 

Microfone Sem Fic Duplo Mo e Cabeca Shure PG1288/PG30 
1 

Kit corn 7 Microfones para bateria PGDMK6-XRL 
2 

Caixas de scm Beringher Modelo B215 Ativo 550W 
8 

Caixas de som Anthera TS400AX Ativo 200W 
2 

Subwoofer Ativa - 1400W 2 

Modelo B1800D-PRO  

Suporte instrumentos de cordas RMV 

Direct Box Beringher Alta Performance Passivemodelo Ultra-DI600P 
10 

Mesa de Scm Digital Yamaha 01V 
1 

Mesa de Som Analógica Eurodesk 2442FX 
1 

Kit Multi-Cabos Medusa + 12 Vias 

Equalizadores Behringher DEQ-2496 Digital 

Bateria Premier - APK Nodernrock22 Solarre D-W Premier c/ 3 suportes para 1 
caixa, 3 para prato e máquina de chimbau  

Caixa para Baixo Am peg SV 810 ED 
1 

Combo guitarra Peavy DT 100W Valvulado 2x12 
1 

Suporte p / Teclado Stay 1300-01 alumInio 
1 

Pedestal Mic RMV base fundida PSU 0150 3 
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Pedestal Girafa RMV para Mic 
6 

Pedestal Girafa lBox para Mic 
8 

Equalizador Behringer Ultragraph Pro FBQ 3102 
1 

Adat Digital Pré Sonus Digimax D8 
1 

Equipamentos de luz CCUFG 

Equipamento Qua ntidade disponIvel 

Refletores PC Telem 1000w c/ porta gel e ban door 10 

Refletores PC Prolux 1000w c/ porta gel e bandoor 5 

Refletores Fresnel Telem 1000w c/ porta gel e bandoor 18 

Refletores Elipsoidal ETC 502 c,' porta gel, Iris e porta gobo 4 

Refletores Elipsoidal ETC 262 c/ porta gel, Iris e porta gobo 4 

Refletores PAR 64 #2 Prolux c/ porta gel 

Rack Dimmer Magma 12 x 4000W (29 canals em funcionamento) 

6 

3 

*0 Grid de iIuminaco é composto de 9 por 9 varas fixas a 5,80m de altura, corn 216 linhas suspensas e 

12 un has do chão. 
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(ANEXO 3) 

MINISTER!O DA EDucAcAo 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 	 * 

PRÔ-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
CENTRO CULTURAL UFG 	 UFG 

PROEC 

LINKS COM MODELOS DE DOCUMENTOS 

ECAD 

http://www.ecad.org . br/pt/e u- uso-m usica/servicos-ao-usu a rio/form u la rios/Pagi n as/d efa u It. aspx 

http://www.ecad.org.br/pt/
`
eu-uso-musica/servicos-ao- 

usu a rio/form u la rios/Docu me nts/Dispen sa%20d e%20Cob ran%C3%A7a.pdf 

JUIZADO DE MENORES (p.  62 —72) 

http://www.rnpgo.mp.br/portalweb/hp/8/docs/regulamentacao  de acessoe permanencia.pdf 
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