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EDITAL 002/2011
Inscrições para Mostra de Dança e de Teatro
da IV Semana Ousada de Artes UFSC/UDESC.

O presente edital tem por finalidade selecionar apresentações de grupos teatrais e de
dança vinculados à UFSC, para participarem da IV Semana Ousada de Artes
UFSC/UDESC que será realizada no período de 21 a 25 de novembro de 2011.
1. Inscrições:
1.1. As inscrições terão início no dia 13/10/2011 e término no dia 26/10/2011.
1.2. Poderão se inscrever artistas individuais, grupos teatrais e de dança que tenham membros
vinculados à UFSC como alunos, e/ou professores, e/ ou servidores;
1.3. Os interessados deverão enviar suas propostas para o endereço:
Secretaria de Cultura e Arte – SeCArte
(2º andar do prédio da Editora da UFSC)
Campus Universitário, Trindade
CEP 88010-970
Florianópolis/SC – Brasil

1.4. A proposta deve conter:
a) DVD com imagens da apresentação do espetáculo na íntegra (com duração mínima de 20
minutos). Se o espetáculo for inédito, o DVD deve ter a gravação de ensaio geral na íntegra;
b) Ficha técnica do espetáculo com dados de contato de um representante do grupo (email,
telefone fixo e celular);
c) Comprovante de vínculo dos membros ligados a UFSC: se alunos, o número de matrícula;
se professor ou servidor, número do SIAPE;
d) Materiais e equipamentos utilizados para a apresentação, bem como indicação de espaço
preferível conforme Item 4 deste Edital;
e) Uma sinopse de 5 linhas para divulgação;

2. Seleção:
2.1. Os proponentes serão selecionados por uma Comissão de Seleção indicada pela
Secretaria de Cultura e Artes da UFSC;
2.2. O resultado será divulgado pelo site da SeCArte/UFSC no dia 03.11.2011;
2.3. Os dias, horários e locais das apresentações dos grupos/artistas selecionados serão
definidos pela comissão organizadora da IV Semana Ousada de Artes UFSC/UDESC;

3. Das responsabilidades:
3.1. Da organização:
a) Inclusão dos espetáculos selecionados na Programação da IV Semana Ousada de Artes
UFSC/UDESC;
b) Disponibilização de um aluno/monitor para acompanhar o grupo na montagem do
espetáculo;
c) Disponibilização de um horário de ensaio, de acordo com a grade de horários dos espaços
pretendidos;
d) Disponibilização de equipamento de som, iluminação e vestimenta cênica necessários às
apresentações.
3.2. Dos Proponentes:
a) O ato de inscrição do grupo/artista implica sua plena concordância e autorização para que
os realizadores da IV Semana Ousada de Artes UFSC/UDESC utilizem, para transmissão e
retransmissão, nome, imagem e voz, de todos os integrantes e trabalhos artísticos em toda e
qualquer atividade de divulgação, nos meios midiáticos utilizados pela UFSC;
b) Responsabilizar-se pelo transporte do cenário;
c) Responsabilizar-se pela montagem do cenário;
d) Viabilizar a presença de um responsável técnico pela montagem e operação de iluminação
e de sonoplastia;
4. Informações sobre os espaços cênicos:
4.1. Sala do Curso de Artes Cênicas da UFSC – sistema de palco: semi-arena; sem sistema de
iluminação;
4.2. Igrejinha/UFSC – sem estrutura cênica;
4.3. Teatro do DAC/UFSC – com estrutura cênica;
4.4. Jardins do Campus Universitário UFSC – sem estrutura cênica.
5. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Organização da IV Semana Ousada de
Artes UFSC/UDESC.
Maria de Lourdes Alves Borges
Secretária de Cultura da UFSC

