
 
 
 
A ADUFPEL, tendo em vista a situação de Pandemia que se encontra o país,              
compreendendo a fragilidade que se encontra a classe cultural, uma vez que foi a              
primeira a parar e será a última a retornar suas atividades, vem por meio deste edital                
proporcionar uma forma de apoiar, mesmo que em parte, a demanda da classe cultural.              
Através deste edital de seleção, promover vídeos da classe cultural para compor uma             
programação especial de aniversário da ADUFPEL, selecionando trabalhos artísticos para          
compor a mesma. Para tanto, o aporte de R$9.000,00 (nove mil reais), a descontar os               
impostos, para subvenção dos trabalhos artísticos. 
 
Objetos: 
1.1O presente edital tem por objeto a seleção de até 22 projetos que desenvolvam a               

produção e a disponibilização de conteúdos culturais em ambiente virtual, que           
receberão financiamento de R$ 300,00 (trezentos reais) cada. 

1.1.1 Os projetos poderão ser individuais ou coletivos e deverão ser realizados de            
acordo com as medidas vigentes de prevenção à Covid-19, recomendadas pelas           
autoridades competentes. 

1.2São objetivos deste edital:  
a) Oportunizar trabalho aos agentes culturais da cidade de Pelotas;  
b) Promover a conexão das pessoas em ambiente virtual durante o período de             
distanciamento social; 
c) Compreender o cenário cultural contemporâneo, estimulando o pensamento sobre          
novas formas de produção e consumo. 
 

Condições de participação: 
2.1 Poderão participar da presente seleção artistas da cidade de Pelotas e região com              
seus mais diversos trabalhos artísticos, sendo aberto a todos os campos artísticos como:             
Artes visuais, artes cênicas (teatro e dança), música, performance, artes digitais e outros             
campos que congregam as diversas expressões artísticas. 
2.2 Do total de vagas, será prevista uma quantidade que preveja a pluralidade dos              
agentes culturais, sendo destinada uma porcentagem específica para cotas de gênero,           
raciais e minorias. 
2.3. Serão aceitas inscrições de Pessoas Físicas diretamente responsáveis pela criação e            
execução de suas obras, ou do representante legal de proposta coletiva. 
2.4. Podem se inscrever brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros com residência           
no Brasil, com visto de permanência definitiva e Registro Nacional de Estrangeiros (RNE)             
na forma do Estatuto dos Estrangeiros (Lei Federal nº. 6.815/80).  
2.5. Não poderão participar do processo seletivo os membros da Diretoria da ADUFPel,             
da Comissão Organizadora e da Comissão de Julgamento e Seleção. 
Da inscrição: 
3.1 Os proponentes interessados em compor a programação deverão enviar o material,            
que não necessita ser inédito, e anexá-lo no formulário virtual de inscrição. 



 
3.1.1 O formulário estará com as inscrições abertas das 10h do dia 26 de junho até as                 
23h59 do dia 03 de julho de 2020. Não serão aceitas inscrições fora do prazo               
estabelecido. A ADUFPEL não se responsabiliza por problemas de conexão de internet e             
por dados faltantes na inscrição dos candidatos. 
3.1.2 O link do formulário online será amplamente divulgado. O formulário estará aberto             
para inserção de dados e fechado após o prazo estipulado. O link é: 
https://forms.gle/D89Mmoz8TFQRGBr26 
3.2 O proponente deve atentar-se aos campos do formulário e seu preenchimento, sendo             
de inteira responsabilidade do mesmo a veracidade dos dados informados.  
3.3 somente será aceita uma inscrição por CPF. O proponente pessoa jurídica poderá             
anexar suas informações durante a inscrição, sendo uma inscrição por CPF/CNPJ. 
3.4 O vídeo do trabalho deverá ser postado em plataformas públicas para acesso e              
divulgação do mesmo. O vídeo deverá conter de, no mínimo, 7 min de duração a, no                
máximo, 45 min. 
 
Da seleção 
4.1 A seleção para compor a programação será realizada com por Comissão de             
Julgamento e Seleção, composta por membros da ADUFPEL com notório saber artístico e             
membros convidados de outras esferas culturais que auxiliarão na seleção. 
A Comissão de Julgamento e Seleção é soberana tendo autonomia para anular            
resultados, manter decisões, dentre outros. 
4.2 Os selecionados poderão ser comunicados caso haja divergência de algum dado ou             
informação 
4.3 Os selecionados cedem, para o evento de aniversário e demais campanhas            
publicitarias ligadas ao mesmo, o uso de imagem e da propriedade intelectual produzida             
para a seleção; 
4.4. Os participantes são pessoalmente responsáveis pela originalidade e titularidade das           
obras, sendo de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do artista inscrito a            
observância e regularização de toda e qualquer questão concernente a Direitos Autorais,            
Conexos e de Imagem e Som relativos às obras, à exposição e à documentação              
encaminhada para o processo de seleção.  
4.5 - A ADUFPel e a Comissão de Julgamento e Seleção serão isentos de quaisquer               
responsabilidades, cíveis ou criminais, resultante de falsa imputação de autoria,          
titularidade ou originalidade das obras, eventualmente apuradas.  
4.6 Ficam cedidos à ADUFPel , todos os direitos de documentar e fazer uso de imagens,                
por meio de foto, vídeo, texto, site ou qualquer outro meio de registro e divulgação,               
durante todas as etapas de realização da proposta artística/cultural selecionada. 
4.7 Não participarão da seleção as propostas apresentadas fora do prazo estabelecido no             
cronograma de execução. 
 Da subvenção e contratação :  
5.1 Aqueles que foram selecionados e tiverem seus projetos artísticos culturais           
selecionados, terão seu material artístico vinculado ao evento da ADUFPEL; 
5.2 Após a exibição dos mesmos, o proponente será convocado para assinar a RPA ou               
emitir nota fiscal para poder receber o pagamento pelo serviço de produção de vídeo. 



 
5.3 Dos valores acima serão descontados todos os impostos que, por lei, devam ser              
retidos na fonte pagadora. 
Das disposições gerais: 
6.1 O cronograma de execução e/ou as regras deste edital poderão ser alteradas desde              
que aprovadas pela comissão julgadora a qualquer momento, sem que caiba aos            
interessados qualquer direito de se opor ou algo a reivindicar em razão de alguma              
alteração. Se houver alguma alteração, as informações serão publicadas em errata ou            
edital complementar. 
6.2 As atividades e projetos culturais desenvolvidos pelos proponentes não geram vínculo            
empregatício de qualquer natureza, bem como não materializam qualquer outro          
relacionamento contratual, nem consórcio ou sociedade de fato ou de direito, e não             
estabelecem qualquer subordinação técnica, hierárquica ou econômica entre as partes          
envolvidas. 
6.3 Os projetos culturais não possuem caráter de exclusividade, não impedindo que as             
partes desenvolvam atividades similares com terceiros. 
6.4 A inscrição dos interessados implica no conhecimento e na tácita aceitação das             
normas e condições estabelecidas neste edital e na imediata autorização de uso de nome              
e imagem. 
6.5 Fica eleito o Foro da Comarca de Pelotas/RS, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou              
controvérsias oriundas do presente edital, com renúncia expressa a qualquer outro, por            
mais privilegiado que seja. 
6.6 As propostas são de exclusiva responsabilidade dos proponentes, que assumem toda            
e qualquer responsabilidade civil ou criminal decorrente de reclamação, exigência ou           
questionamento judicial ou extrajudicial alusivos à violação de direitos de propriedade           
intelectual, quanto ao conteúdo e à forma do trabalho inscrito. 
6.7 Casos omissos serão deliberados pela Comissão de Julgamento e Seleção;  
 
 


