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Edital conjunto PROEX e CCI nº 08, de 05 de junho de 2020

Seleção de trabalhos para a curadoria de música da 1ª Mostra Multi
Interações

Dispõe  sobre  processo  de  seleção  de
trabalhos  para  serem  apresentados  na  1ª
Mostra Multi da UFOP.

A  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto,  por  meio  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  (PROEX)  e  da
Coordenadoria  de  Comunicação  Institucional  (CCI),  no  uso  das  atribuições  que  lhes  confere  o
Regimento Geral da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), torna pública, para conhecimento da
comunidade universitária, a abertura do processo de seleção de propostas que irão integrar a 1ª Mostra
Multi da UFOP.

1. Concepção e objetivos da Mostra Multi:

Com o objetivo de suavizar a tensão estabelecida pela pandemia de COVID-19 e em conformidade com
as definições da reunião do Conselho Universitário (CUNI) em 17 de março de 2020, a Pró-reitoria de
Extensão e Cultura (PROEX) e a Coordenadoria de Comunicação Institucional (CCI) idealizaram uma
mostra digital de extensão, comunicação e cultura, com a intenção de provocar a exibição de atividades
artísticas durante o período de isolamento social.

A “1ª  Mostra  Multi”  adotará  a  ideia  de “Interações”  como eixo  temático/provocativo para propor  um
espaço virtual de criação, produção, disponibilização e recepção de obras artísticas e eventos culturais.
A mostra buscará reunir  trabalhos elaborados principalmente pela comunidade acadêmica da UFOP,
embora artistas sem vínculo com a UFOP possam participar mediante convites feitos por curadores e
curadoras.  O objetivo  da Mostra  Multi  é  estimular  em contextos  acadêmicos  e  também em toda  a
sociedade a criação e frequentação de obras artísticas e eventos culturais produzidos em meios digitais.

Objetivos específicos:
- utilizar plataformas online para a disponibilização de obras, realização de eventos culturais e realização
de debates;
-  discutir  possibilidades de uso de ferramentas de comunicação em meios digitais tendo em vista a
variedade de formas de interação geradas por esses meios;
- buscar expor as estruturas sobre as quais os espaços digitais surgem para os usuários - de modo a
provocar interrupções nos ritmos de navegação e sugerir possibilidades de emancipação dos sujeitos
enquanto usuários de tecnologias de comunicação;
- mobilizar estudantes, docentes e técnicos da UFOP para a produção obras de artes originais para a
mostra e/ou a disponibilização de materiais já produzidos;
- estimular a troca de obras, materiais, conhecimentos e experiências com artistas e pesquisadores de
outras instituições de ensino.

2. Sobre a curadoria de Música:

A  curadoria  em  questão  reunirá  uma  série  de  trabalhos  artísticos  e  científicos  que  objetivem  a
disseminação de culturas musicais, provenientes de tradições escritas e orais, além de promover um
conjunto  de  debates  onde  a  música  possa  conduzir  as  reflexões  em diálogo  com outras  áreas  do
conhecimento.         
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3. Sobre a submissão de trabalhos:

A curadoria de música reunirá trabalhos que correspondam a pelo menos uma das duas frentes de
atuação descritas abaixo: 

3.1 -  apresentações musicais e outras produções – vídeos de recitais, concertos, performances de
obra musical (de autoria própria ou não), registros de música tradicional não-escrita, trabalhos de campo
(com a possibilidade de disponibilização de texto ou debate que impulsione a reflexão sobre os mesmos)
e apresentações de projetos de extensão.  

3.2 -  palestras,  debates  e mesas-redondas – esses  trabalhos  seriam gravados pelos autores  dos
vídeos e disponibilizados para a coordenação da Mostra. A coparticipação de autores externos à UFOP
também é bem-vinda. Entretanto, vale lembrar que o pagamento para os trabalhos selecionados será
direcionado  apenas  aos  discentes  desta  universidade.  É  necessário  que  as  discussões  propostas
apresentem a música como eixo-temático protagonista. 

4. Sobre as inscrições e o processo de seleção: 

Poderão inscrever trabalhos: docentes, técnicos administrativos, funcionários terceirizados e estudantes
de graduação e de pós-graduação vinculados à UFOP. As inscrições serão feitas por meio de formulário
específico,  disponível  no  seguinte  endereço
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclA_Vju76blWqTp2tW_Tgy28FmD_gGwkRRsd7
wbMp5WGSZdg/viewform     entre os dias 05/06 e 30/06/2020.
A equipe de curadoria irá analisar os trabalhos na medida em que eles forem sendo recebidos, de modo
que é muito importante não deixar para a última hora. Além disso, a curadoria entrará em contato com
as(os) proponentes selecionados para tirar dúvidas e verificar as condições relativas às melhores formas
para a disponibilização de seus trabalhos.

4.1 - Dos critérios de avaliação da Curadoria de Música:
4.1.1  -  Qualidade dos vídeos:  Os vídeos  apresentados no ato  das  inscrições e  posteriormente nas
apresentações devem dispor de boa qualidade visual e auditiva. Os vídeos deverão estar em formato
horizontal para uma melhor visualização dos mesmos. Disponibilizamos em anexo um pequeno tutorial
sobre os princípios básicos para o processo de gravação através do celular. Para os proponentes que
ainda não possuem um vídeo nos formatos descritos no item 3 e pretendem realizar a gravação para se
inscreverem neste edital, o tutorial pode ser de grande auxílio.  

4.1.2 -  Temática: As apresentações deverão estar condizentes com o eixo-temático desta curadoria.
Dessa  forma,  serão  aceitas  apenas  propostas  onde  a  música  se  estabeleça  como  elemento
protagonista, podendo compor a matriz principal das discussões/exposições ou pertencer à narrativas
que estabeleçam interseções com outras áreas do conhecimento. 

4.1.3 - Duração dos vídeos: A princípio não é estipulado um tempo máximo ou mínimo de apresentação,
contudo, vale ressaltar que vídeos muito longos dificultam o trabalho de avaliação da curadoria e a
própria disponibilização nas plataformas digitais  escolhidas para a Mostra.  Sendo assim,  solicitamos
atenção do candidato quanto ao conteúdo, duração e pertinência do vídeo, para que o mesmo esteja em
concordância com o eixo-temático e os limites logísticos da curadoria. 

4.1.4 - Direitos autorais: Caso o repertório musical apresentado não seja autoral, tratando-se de obra
protegida por legislação de direitos autorais,  torna-se necessário que o proponente esteja em pleno
acordo com a lei de nº 9610/96 (relativa aos Direitos Autorais), disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9610.htm. Vale lembrar que a violação dessa lei é passível de desclassificação. De acordo
com este edital, o participante que optar por usar obras alheias para interpretações, arranjos e outras
expressões artísticas,  deverá ter em posse as autorizações cabíveis para as suas publicações e/ou
exibições. No ato da inscrição haverá um formulário referente a este item.
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4.1.5 - Direitos de imagem: os grupos e artistas que participarem dos registros elencados no item 3.1
deste edital deverão ser devidamente identificados. Não será permitido o uso de imagens que possam
aviltar a honra, a fama ou a respeitabilidade da pessoa retratada. No caso do registro de apresentações
de grupos tradicionais, é importante que as imagens tenham sido produzidas em ambientes públicos. Se
tiverem sido produzidas em ambientes privados, é necessário dispor de autorização dos participantes
para o uso. 

5. Auxílio financeiro ao estudante de graduação proponente: 

Os/as estudantes de graduação da UFOP poderão receber auxílio financeiro para a disponibilização de
seus trabalhos, desde que essa ajuda de custo não ultrapasse o valor total de R$300,00 em trabalhos
enviados para a Mostra - independente da curadoria. 

A ajuda de custo se dará da seguinte forma: 

Formato do trabalho tal como descrito no item
3 deste edital

Valor

Performance de obra musical (autoral ou não) R$ 100
Registro audiovisual de manifestações musicais

tradicionais (
R$ 100

Registro audiovisual de trabalho de campo
realizado pelo autor (com a disponibilização de

texto ou debate que dialogue com o vídeo)
R$ 200

Vídeo de apresentação de projetos de extensão Até R$ 300 para o grupo de discentes envolvidos
Debate ou palestra cujo tema promova a

interseção entre música e outras áreas do
conhecimento 

Até R$ 300 para o aluno ou grupo de discentes
envolvidos

Mesa-redonda cujo tema promova a interseção
entre música e outras áreas do conhecimento

R$ 300 para o grupo de discentes envolvidos

Caso o/a estudante de graduação envie maior quantidade de trabalhos para as curadorias da Mostra
Multi, de modo a ultrapassar o valor de R$300,00, os trabalhos excedentes poderão integrar a Mostra na
condição de participação voluntária. 

O limite de valor de R$300,00 se refere à Mostra Multi como um todo, não constituindo valor a ser pago
pela participação em cada curadoria. Isto é, ainda que os/as estudantes enviem trabalhos para mais de
uma curadoria, o teto a ser pago continuará sendo R$300,00. 

O pagamento do auxílio financeiro será feito no início do mês de agosto, após a realização do evento.
Para  receberem  este  auxílio,  os/as  estudantes  deverão  ter  conta  corrente  cadastrada  em  seu/sua
MINHAUFOP. Pedimos muita atenção com as seguintes questões, que impossibilitam o pagamento:
● Não é possível fazer pagamentos para contas do tipo poupança - para mais informações sobre

esse assunto, favor verificar o link:  https://dof.ufop.br/excursao-curricular, que diz respeito tanto a
excursões  curriculares  como  a  qualquer  outro  tipo  de  auxílio  financeiro  a  estudantes  de
graduação da UFOP;

● Não é possível fazer pagamentos para estudantes com pendências junto à UFOP.

6. Considerações finais: 
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6.1 - Todos os participantes receberão certificados.

6.2 - Estudantes de pós-graduação, técnicos administrativos, funcionários terceirizados e docentes não 
poderão receber auxílio financeiro.

6.3 - Não serão aceitos trabalhos que utilizem obras protegidas por direitos autorais, exceto nos casos
previstos no artigo 46 da Lei Federal 9.610/98. Se for necessário utilizar músicas, imagens ou vídeos de
terceiros, recomendamos a pesquisa em plataformas livres, tais como https://freemusicarchive.org/ para
trilhas sonoras ou https://unsplash.com/ para imagens. 

6.4 - O(a) participante deverá estar ciente e ao se inscrever concordar com a utilização da imagem para
fins de divulgação e propagação das propostas artísticas da I Mostra Multi.

6.5 - Ao submeterem trabalhos, os/as proponentes se declaram detentores dos direitos autorais dos
produtos, isentando a UFOP de quaisquer ônus oriundos de sua divulgação.

6.6 - Os trabalhos submetidos a este edital poderão compor acervo da TV UFOP, de modo a serem
exibidos livremente em seus canais, sem que para isso seja necessário autorização dos/as autores/as ou
realização de pagamentos - os/as autores/as sempre serão identificados nos eventos da exibição de
suas obras.

6.7 - As duas frentes de atuação mencionadas no item 3 deste edital implicam no reconhecimento de
que somente serão aceitas produções em audiovisual de apresentações musicais, mesas redondas de
debates, produções musicais, debates e palestras que abriguem o tema principal desta curadoria que
tenham a música como narrativa principal. 

6.8 - Dúvidas sobre o edital: A curadoria de música disponibiliza o e-mail  musica.proex@ufop.edu.br
para tirar dúvidas sobre a Mostra Multi  e sobre o edital exposto. Os resultados serão publicados na
página da Mostra Multi na internet, na forma de programação. As dúvidas poderão ser retiradas através
do e-mail descrito acima.

6.9 - Os casos omissos serão analisados pela Produção da Mostra Multi. 

Marcos Knupp
Pró-Reitor de Extensão

Francisco José Dhaer Júnior
Coordenador da Central de Comunicação Institucional 
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