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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA

EDITAL Nº 22, DE 02 DE junho DE 2022

FESTIVAL DE INVERNO DE OURO PRETO, MARIANA E JOÃO MONLEVADE 2022

 

Objeto: Dispõe sobre o processo de inscrições para seleção de propostas de espetáculos cênicos e musicais para
ar�stas residentes nas cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade para composição da Programação do
Fes�val de Inverno Ouro Preto, Mariana e João Monlevade 2022.

 

O Fes�val:

 

“Façamos da interrupção um caminho novo.
Da queda um passo de dança,

do medo uma escada,
do sonho uma ponte, da procura um encontro!”

Fernando Sabino
 

 

O Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade se apresenta como um suspiro aliviado de quem
deseja encontrar-se com o outro. Após dois anos sem a realização do evento, em 2022 o Festival retoma suas
atividades ao ar livre e em teatros promovendo a interação entre as cidades sede da Universidade Federal de Ouro
Preto, com espetáculos, shows, seminários e outras atrações, entre os dias 01 a 17 de julho.

Neste ano, convidamos os artistas das cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade a se inscreverem neste
processo seletivo. Nosso principal objetivo é exaltar a produção artística local e oferecer aos cidadãos das cidades
campi da UFOP uma programação cultural diversificada, dedicada à promoção e acesso aos direitos culturais.

Serão avaliadas propostas de espetáculos musicais e cênicos e o resultado contribuirá para o desenvolvimento e
para o fortalecimento da economia da cultura nas localidades. A realização do Festival segue resistindo, buscando
e encontrando modelos de gestão, sem perder seu compromisso com a garantia de acesso à cultura. 

Por estarmos atentos às possibilidades de alianças, nossos esforços estão multiplicados, as Prefeituras Municipais
das cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade atuaram na construção da concepção do Festival de
Inverno, parcerias necessárias para a elaboração dos processos artísticos e culturais do evento. “Encontros”
configurou-se como tema, neste momento importante, após os últimos anos marcados pelo isolamento social
imposto pela pandemia.

 

1. DO OBJETO

1.1 O presente Edital visa selecionar propostas de espetáculos cênicos e musicais, apresentadas por artistas
moradores das cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, para integrarem a programação do Festival de
Inverno 2022.

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO DAS
PROPOSTAS
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2.1. Poderão se inscrever artistas, grupos, companhias e produtoras, com personalidade jurídica, sediadas em
Ouro Preto, Mariana e João Monlevade que atuam no campo da produção artística e cultural, sendo necessário
que seus estatutos ou contratos sociais contemplem a realização de atividades artísticas.

2.2. Os interessados poderão inscrever suas propostas em duas áreas artísticas, a saber: 

2.2.1. Artes Cênicas;

2.2.2. Música.

2.3. Os proponentes deverão optar por apresentarem suas propostas em Espaços Fechados, Espaços Abertos ou
Espaços Abertos ou Fechados, nos termos do item 4.1.

2.4. Caberá à organização do Festival de Inverno a proposição de adequações dos riders técnicos (som e luz), se
necessário, de acordo com a realidade dos locais oferecidos e recursos disponíveis.

2.5. A critério da organização do Festival, outras condições de participação poderão ser acordadas.

2.6. As propostas serão avaliadas de acordo com os critérios da tabela abaixo:

Critérios de Avaliação das Propostas Escala de
Pontuação

Objetividade na apresentação da proposta 05 a 10

Exequibilidade: Coerência entre a proposta e a sua execução, com atenção para a equipe
indicada. 05 a 10

Viabilidade: adequação do espetáculo aos recursos disponíveis. 05 a 10

Análise de portfólio e de produções compartilhadas nas redes sociais (link no formulário) 05 a 20

 

2.7. A Comissão de Seleção analisará as propostas com base nos quatro critérios específicos, conforme
estabelecidos no item 2.6., totalizando a pontuação máxima de 50 pontos.

2.8. De acordo com a pontuação total alcançada, a Comissão de Seleção indicará a classificação final das
propostas participantes do processo. 

2.9. A pontuação final de cada proposta será igual ao somatório das pontuações atribuídas pela Comissão de
Seleção a cada um dos critérios citados anteriormente. Para o caso de propostas com a mesma pontuação final,
será considerado como critério de desempate o item “Viabilidade”. No caso de persistir o empate, o desempate se
dará pelo critério “Exequibilidade”. 

2.10. Propostas apresentadas por pessoas não residentes nas cidades de Ouro Preto, Mariana ou João Monlevade
serão desclassificadas.

 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico próprio
disponível no endereço link: h�ps://forms.gle/6iQPpHsfBf9jVDt77. 

3.1.1. Será necessário preencher o formulário a par�r de uma conta Google.

3.1.2. É possível preencher mais de uma proposta por conta Google.

3.2. O período de inscrição de propostas é de 02 a 10 de junho de 2022, devendo o proponente preencher o
formulário google forms se atentando para as categorias de espaço (“Fechado”, “Aberto” ou “Aberto ou

https://forms.gle/6iQPpHsfBf9jVDt77
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Fechado”) no qual a proposta se enquadre. 

3.2.1. A inscrição pode ser feita  até às 23h59 do dia 10 de junho de 2022. 

3.2.2. Não serão habilitadas inscrições fora do prazo.

3.2.3. O proponente receberá um e-mail de confirmação de inscrição efetuada com sucesso. Em caso de
erro ou qualquer eventualidade no ato da inscrição, o proponente deverá fazer um um print da tela e
enviar para o e-mail fes�valdeinverno@ufop.edu.br até o prazo máximo de recebimento das propostas.

3.3. O Fes�val ocorrerá no período de 01 a 17 de julho de 2022, cabendo à Organização do evento a definição
das datas disponíveis para a par�cipação das propostas selecionadas. 

3.4. O simples preenchimento do formulário de inscrição não habilita a proposta como par�cipante do Fes�val.
A seleção será feita pela Comissão de Seleção, levando-se em conta os critérios de avaliação, nos termos do
item 2.6. 

3.5. As áreas ar�s�cas contempladas por este edital são: 

3.5.1. Artes Cênicas; 

3.5.2. Música.

3.6. A categoria de infanto-juvenil é transversal às duas áreas ar�s�cas. Caso a proposta seja direcionada para o
público infanto-juvenil, o proponente deverá indicar a opção “infanto-juvenil” no ato da inscrição. 

3.7. Os eventos des�nados ao público infanto-juvenil deverão indicar a classificação etária adequada para cada
a�vidade, conforme exigência dos Arts. 75 e 253 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90. 

3.8. A documentação comprobatória listada deverá ser anexada ao formulário de inscrição. 

Cópia da Identidade (RG) do proponente;
Cópia do CPF do proponente;
Cópia do Cartão de CNPJ;
Comprovante de endereço;
Portfolio.

3.9. As inscrições para as propostas deverão atender aos critérios indicados no item 2.6 do presente Edital e se
enquadrar em uma das duas áreas ar�s�cas: Artes Cênicas ou Música.

 

4. DAS CATEGORIAS DE ESPAÇOS E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS CÊNICOS E MUSICAIS, DA
REMUNERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

4.1. O Festival oferecerá 02 (duas) categorias de espaços para realização dos espetáculos:

4.1.1 “Abertos”: praças, ruas, adros de igreja e outros ao ar livre; 

4.1.2 “Fechados”: teatros 

4.2. A localização e o número de assentos disponíveis de cada Espaço Fechado estão definidos no Anexo I para
conhecimento.

4.2.1 Para áreas artísticas “Artes Cênicas” e “Música” (incluindo eventos infanto-juvenis), serão oferecidos
os seguintes Espaços Fechados:

4.2.1.1. Espaço 1 - Teatro Ouro Preto (Centro de Arte e Convenções da UFOP) - Público 510 lugares
- Ouro Preto/MG;

4.2.1.2. Espaço 2 – Cine Teatro Mariana - Público 300 lugares – Mariana/MG.

4.2.2 Caberá à Organização do Festival de Inverno a definição do local de apresentação conforme a
categoria de espaço escolhida.

4.3. Todos os espetáculos serão de acesso gratuito ao público.

4.4. O cachê para as apresentações será:

1 artista em cena R$ 1.000,00
2 artistas em cena 1.700,00

https://drive.google.com/file/d/1cY61x-iLIJ8VWdU8YJ91eub_HmaJEe3A/view?usp=sharing
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3 artistas em cena R$ 2.500,00
4 artistas em cena R$ 3.500,00
5 ou mais artistas em cena R$4.200,00

4.5. A contratação dos artistas selecionados será realizada pela fundação de apoio.

4.6. O pagamento dos espetáculos contratados para apresentação durante o Festival de Inverno será realizado em
até 90 (noventa) dias após o término do evento, mediante contra-apresentação de nota fiscal da pessoa jurídica
contratada. 
 

5. DA SELEÇÃO, DO RESULTADO E DO RECURSO

5.1. As propostas enviadas on-line serão analisadas pela Comissão de Seleção.

5.2. O resultado preliminar da seleção dos espetáculos será divulgado até o dia 20 de junho de 2022, no site
h�ps://fes�valdeinverno.ufop.br e www.proex.ufop.br

5.3 O prazo de recurso será de 2 (dois) dias a contar da data da divulgação do resultado e deve ser feito através
de requerimento dirigido à Comissão de Seleção e enviado para o e-mail fes�valdeinverno@ufop.edu.br,
Assunto: RECURSO EDITAL 22/2022.

5.4. O resultado final da seleção dos espetáculos será divulgado até 23 de junho de 2022, no site
�ps://fes�valdeinverno.ufop.br e www.proex.ufop.br.

 

6. DAS OBRIGAÇÕES

6.1. Os proponentes deverão relacionar na ficha de inscrição apenas os ar�stas integrantes do grupo,
par�cipantes do espetáculo. A equipe da proposta será elemento de análise no item Critérios de Avaliação - 
Exequibilidade (Item 2.6). 

6.2. O Fes�val oferecerá a estrutura técnica básica de palco, iluminação e sonorização. 

6.3. Caberá ao proponente selecionado providenciar o material cênico e técnico específico como, por exemplo:
microfones especiais, máquinas especiais, cenários, elementos de cena, figurinos, etc. 

6.4. Os integrantes das a�vidades selecionadas deverão ficar à disposição da organização do Fes�val para
par�cipar de entrevistas e gravações para a imprensa sempre que solicitados.

6.5. Os proponentes selecionados assinarão contrato responsabilizando-se pelo cumprimento dos horários e
dias marcados pela coordenação de programação. 

6.6. As pessoas jurídicas que submeterem propostas a este edital deverão estar em situação regular junto aos
órgãos dos governos federal, estadual e municipal, enviando os documentos comprobatórios quando forem
solicitados. 

 

7. DO CALENDÁRIO

 

Atividade Data, Horário e Local

Realização do Festival De 01 a 17 de julho de 2022, nas cidades de Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade.

Inscrições das propostas De 02 a 10 de junho de 2022, por meio de formulário específico do  google forms

Análise das propostas pela
Comissão de Seleção De 11  a  19 de junho de 2022

Divulgação do Resultado Dia 20 de junho de 2022 no site https://festivaldeinverno.ufop.br e

https://festivaldeinverno.ufop.br/
https://sei.ufop.br/sei/www.proex.ufop.br
ttps://festivaldeinverno.ufop.br
https://sei.ufop.br/sei/www.proex.ufop.br
https://forms.gle/kw3ARuhui7LYtirb7
https://festivaldeinverno.ufop.br/
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Preliminar www.proex.ufop.br

Recurso Dias 20 e  21 de junho de 2022 até as 23 horas 59 minutos

Divulgação do Resultado Final Dia 23  de junho de 2022 no site https://festivaldeinverno.ufop.br e
www.proex.ufop.br

Pagamento 
Até 90 dias após a realização do Festival em Conta Corrente Pessoa Jurídica
vinculada ao CNPJ do proponente. https://drive.google.com/file/d/1cY61x-
iLIJ8VWdU8YJ91eub_HmaJEe3A/view?usp=sharing

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

8.1. A organização poderá u�lizar imagens dos ar�stas e das a�vidades selecionadas para promoção e
divulgação do evento nesta e em outras edições e em seu material de registro e prestação de contas. 

8.2 O proponente licencia,  a �tulo não oneroso, os direitos autorais patrimoniais sobre a exibição de suas
obras, total ou em partes. O proponente licencia,  ainda, a �tulo não oneroso, os  direitos sobre a voz e a
imagem de todos os integrantes da obra, para divulgação anterior e/ou  posterior ao Fes�val, para uso sem fins
comerciais. 

8.3. Além das propostas selecionadas, a organização do Fes�val se reserva ao direito de convidar tantos
espetáculos cênicos e musicais quanto julgar conveniente para a grade de sua programação. 

8.4. O ato da inscrição implica conhecimento e aceitação de todos os itens deste documento. 

8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Fes�val de Inverno Ouro Preto Mariana
e João Monlevade - 2022. 

8.6. A Organização se reserva ao direito de realizar o Fes�val de Inverno em partes ou em todo, bem como
cancelar totalmente o presente documento a qualquer tempo, em defesa de seus interesses, especialmente os
relacionados à captação de recursos financeiros.

 

Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ESPAÇOS FECHADOS 

Acesse no link https://drive.google.com/file/d/1cY61x-iLIJ8VWdU8YJ91eub_HmaJEe3A/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Eduardo Carvalho Goncalves Knupp, PRÓ-REITOR(A) DE
EXTENSÃO E CULTURA, em 02/06/2022, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gabriela de Lima Gomes, PRÓ-REITOR(A) ADJUNTO(A) DE EXTENSÃO
E CULTURA, em 02/06/2022, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0336890 e o código

https://sei.ufop.br/sei/www.proex.ufop.br
https://festivaldeinverno.ufop.br/
https://sei.ufop.br/sei/www.proex.ufop.br
https://drive.google.com/file/d/1cY61x-iLIJ8VWdU8YJ91eub_HmaJEe3A/view?usp=sharing
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CRC EFF7C19B.

Referência: Processo nº 23109.007119/2022-14 SEI nº 0336890

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone:   - www.ufop.br


