Regulamento

Diretoria de Apoio à Cultura

UNIV ER SID AD E FE D E R AL D O PA RÁ
P RÓ -RE ITO R IA D E E X TE NSÃ O
D IR E TO R IA D E AP O IO À CU L TUR A
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA E IN TEGRAÇÃO EST UDANTIL

PRÊMIOS PROEX DE ARTE E CULTURA/2010
EDITAL
1. Apresentaç ão
A Universidade Federal do Pará, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, e de sua
Diretoria de Apoio à Cultura e Diretoria de Assistência e Integração Estudantil, torna
público o Edital dos PRÊMIOS PROEX DE ARTE E CUL TURA/2010, promulgado por meio
da Resolução n. 4.024 de 19 de agosto de 2010, que têm como objetivo fomentar a
produção cultural da Comunidade Acadêmica da UFPA – alunos, professores e técnicoadministrativos –, e stimulando a criação, formação, pesquisa e circulação das artes.
Valorizando o envolvimento da produção acadêmica com os diversos movimentos e
cenários sócio-cult urais e visando contribuir para o engajamento da Universidade na
realidade amazônica, serão contemplados projet os de artistas, pesquisadores e
produtores bem como será impulsionado o estabelecimento de uma agenda cultural
universitária diversa e abrangente.
Os Prêmios PROEX DE ARTE E CULTURA/201 0 que dispõem os termos deste Edital são:

Prêmio

Valor

Pr êmio PRO EX d e Ar tes Visuais

R$ 5. 000,00

Nº de
contemplados
05

Pr êmio PRO EX d e Mú sica

R$ 5. 000,00

05

Prêm io P ROEX de Artes Cênicas

R$ 5. 000,00

05

P rêmio PROEX d e A udiovisual

R$ 10.000,00

02

Pr êmio PRO EX d e M emó ria e Patrim ô nio

R$ 5. 000,00

05

Prêm io P ROEX de Form ação em Artes

R$ 5. 000,00

05

P rêmio PRO EX Conex ões Culturais – Universidade e
Mo vimen tos Sociais

R$ 5. 000,00

05

1. Inscrições
2.1- As inscrições são gratuitas, abertas a professores, técnico-administrativos e
alunos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos da UFPA;
2.2- Poderão ser efetuadas individualmente ou em grupo. No caso de inscrições de
grupos, apenas um integrante será o proponente, se tornando o responsável pelo
atendimento às normas deste edital;
2.3- As inscrições serão efetuadas mediante entrega de TRÊS ENVELOPES DE
IGUAL CONTEÚDO contendo, cada um, os documentos abaixo discriminados e
materiais requeridos nas normas específicas de cada Prêmio, no protocolo geral da
Universidade localizado no prédio da reitoria na Cidade Universitária José da Silveira
Neto ou por correio, por meio de carta registrada, para o endereço:
Prêmio PROEX DE ARTE E CULTURA/2010 (especificar o Prêmio)
Diretoria de Apoio a Cultura/PROEX/UFPA
Cidade Universitária José da Silveira Neto
Av. Augusto Correa, 01. Guamá. CEP 66075-110;
Prédio da reitoria – 2º andar

2.4- Documentos para inscrição:
a) formulário de inscrição (modelo disponível em www.proex.ufpa.br);
b) cópia do comprovante de vínculo atual com a UFPA do proponente e dos
demais integrantes do Projeto vinculados a esta Universidade
(comprovante de matrícula ou contracheque);
c) materiais específicos de cada prêmio, listados adiante nas Normas
Específicas.
2.5- Normas Específicas
2.5.1- Prêmio PROEX de Artes Visuais (artes plásticas, fotografia, instalações,
performances, videoarte, arte digital, ensaios visuais e outras modalidades). Podem
ser inscritos Projetos de:
2.5.1.1- Exposição/veiculação/apresentação de obras já existentes;
- materiais para inscrição: registro visual ou audiovisual de todas as obras
constantes do Projeto.
2.5.1.2 - Criação e exposição/veiculação/apresentação de obras;
- materiais para inscrição:
- portfólio de obras já existentes do autor ou autores envolvidos no
Projeto;
- imagens que auxiliem na compreensão da proposta do Projeto.

2.5.2- Prêmio PROEX de Música (erudita, popular, experimental e outras)
Podem ser inscritos Projetos de:
2.5.2.1- Realização de shows/recitais
- Materiais para inscrição: CD contendo pelo menos três músicas
integrantes do Projeto, gravadas mesmo que de modo amador, em formato .mp3 ou
.wma.
2.5.2.2- Gravação de CD
- materiais para inscrição: CD contendo pelo menos três músicas integrantes
do Projeto, gravadas mesmo que de modo amador, em formato .mp3 ou .wma;
2.5.2.3 - Realização de Festivais
- materiais para inscrição: currículo comprovado do proponente e demais
organizadores do evento.

2.5.3- Prêmio PROEX de Artes Cênicas (teatro, dança, circo e outras modalidades)
Podem ser inscritos Projetos de:
2.5.3.1 - Apresentação de espetáculo já montado
- materiais para inscrição: registro visual e/ou audiovisual, ainda que
amador, de apresentações já realizadas
2.5.3.2 – Montagem e apresentação de espetáculo
- materiais para inscrição: Portfólio do artista ou grupo envolvido no
Projeto
2.5.3.3- Realização de Festivais
- materiais para inscrição: currículo comprovado do proponente e demais
organizadores do evento.

2.5.4 - Prêmio PROEX de Audiovisual
Podem ser inscritos Projetos de:
2.5.4.1 - Curta ou média-metragem nos gêneros ficção, documentário ou
animação
- Materiais para inscrição:
a) registros visuais ou audiovisuais que auxiliem na compreensão e avaliação da
proposta;
b) currículo comprovado do proponente e demais envolvidos no Projeto.

2.5.5- Prêmio PROEX de Memória e Patrimônio
Podem ser inscritos Projetos voltados para:

2.5.5.1 - Mapeamento, sustentabilidade (transmissão do conhecimento tradicional,
capacitação, organização e gestão dos agentes culturais etc.), divulgação e restauro
de patrimônio cultural material e imaterial paraense no campo das artes,
museologia, arquitetura e urbanismo e outros campos relacionados.
- Materiais para inscrição: descrição do bem material ou imaterial com ênfase
na sua continuidade histórica e relevância nacional para a memória, identidade e
formação da sociedade brasileira.

2.5.6- Prêmio PROEX de Formação em Artes
Podem ser inscritos Projetos de:
2.5.6.1 - Cursos e/ou oficinas
- Materiais para inscrição: Currículo dos professores ou instrutores dos
cursos ou oficinas a serem realizadas pelo Projeto.
2.5.6.2 - Eventos que incluam seminários, debates, palestras e afins
- Materiais para inscrição: Currículo dos palestrantes/debatedores/etc.
2.5.6.3- Publicação de resultados de projetos de extensão e/ou pesquisa, em
linguagem escrita e em suporte material ou virtual
- materiais para inscrição: conteúdo a ser publicado.

2.5.7- Prêmio PROEX Conexões Culturais – Universidade e Movimentos Sociais
Podem ser inscritos Projetos de:
2.5.7.1 - Parceria entre integrantes da comunidade acadêmica e integrantes de
Movimentos Sociais – entendidos como organizações não partidárias da sociedade
civil pautadas pela busca de transformações de cunho social – que tenham a
realização de produtos ou atividades artístico-culturais como campo de interação
- materiais para inscrição:
a) histórico e objetivos do Movimento Social parceiro;
b) carta de anuência do representante do Movimento Social parceiro.
2.6- As inscrições ficarão abertas no período de 29 de setembro
a
03
de
novembro de 2010, sendo considerada a data de postagem em caso de inscrições pelo
correio;
2.7 - Não serão aceitas inscrições protocoladas ou postadas fora do prazo
estipulado por este edital;
2.8 - É vedada a participação de membros da comissão organizadora dos Prêmios
PROEX de Arte e Cultura/2010;
2.9 - Cada proponente pode apresentar apenas uma proposta.

3. Co ncessão do s P rêm ios
3.1- O prese nt e E dita l prevê a ap lica ção de rec urso s fina nceir os, nã o ree mbolsáve is,
no va lor globa l e st ima do de R$ 105.000,00 (cento e cinc o mil rea is), e lib erados aos
pre miados de acordo co m a disponibi lida de orç ame nt ár ia e fina nce ira da PRO EX .
3. 2- Cada prêm io será conced id o em d uas p arcelas d e aco rdo com a p revisão de
desem bolso co nstante n a plan ilha de ap licação do recurso (m od elo dispon iv el em
w ww .pro ex.ufpa.br), sen do a pr im eira lib erada após assin atura d e Term o de
Co mp rom isso do P ropo nente e a segund a apó s en trega de relat ório parcial d e
aplicação d e r ecurso (c om as dev id as com pro vações, con for me or ient aç ões disp oníveis
em w w w.p roex.u fpa.b r).
3.3- N os caso s em que o recurso for insuficiente para com pleta ex ecução do
Pro jet o, o prop onen te dever á indicar as font es de recu rsos c omp lem entares e in clu ir
no env elo pe de inscr ição as cartas de anuênc ia confor me mo delo anex o (m od elo
dispon ív el em w ww .pro ex.ufpa.br) d os respon sáv eis pela disp onibilização d os
recurso s.
3. 4- O receb im ent o do Prêm io será condicion ad o à apresentação d os docu men tos
regularizado s r equerid os apenas dos p ropo nente s d os Projeto s selecion ad os (c ópia do
RG , C PF , com prov ante d e resid ência e certidão negativa da Receita Fed eral). C aso o
pro pon ente não apresente os do cumen tos no p razo de 10 dias ap ós o result ad o d a
seleç ão , o m esmo será elim in ado, sendo en tão cont emplado o P rojeto seguin te na
ord em de classificação.
4. Avaliação e seleção
4.1- A s propo st as serão a valia das e cla ssi fica das de acor do com o s c rité rios
esta belec idos neste E dita l, considera ndo-se a rele vâ ncia d a propost a e sua ade quação
orç ament ária, que serão pont uados pe lo Co mit ê Julga dor de si gnado pela P ROE X ,
formado por doc entes e t éc nic os ext ensio nist as, de aco rdo com a ne cessida de qual ita ti va
e quantit at iva da de ma nda a se r a nalisada . O Co mitê Julgado r rec eberá subsíd io de
t écnico s da PRO EX .

4.2- São critérios de avaliação:
Critério
Inovação, criatividade e mérito estético

Pontuação
0 a 30

Relação com disciplinas ministradas nos cursos da UFPA

0 a 20

Interação com movimentos e cenários sóc io-cult urais diversos

0 a 20

Relação com pesquisas realizadas

0 a 20

Viabilidade de ex ecução do Projeto e c ompatibilidade com orçamento
apresentado.

0 a 10

4.3- O proponente que receber pontuação inferior a 05 (cinco) em algum critério
será eliminado;
4.4- O resultado da seleção será divulgado no site da PROEX (www.proex.ufpa.br)
no dia 01 de dezembro de 2010;
5. Das disposições finais
5.1- O prazo de execução dos Projetos contemplados é de até seis meses a partir
da assinatura do Termo de Compromisso pelo Proponente.
5.2 – O material entregue na inscrição não será devolvido mesmo após o término
do concurso.
5.3 – A participação neste Edital implica a aceitação total e irrestrita de todos os
itens deste regulamento.
5.4- Além das atividades previstas nos Projetos apresentados, os proponentes
contemplados
comprometem-se
a
realizar
pelo
menos
uma
apresentação/atividade artístico-cultural por solicitação da DAC/PROEX, podendo
a mesma ocorrer em Município diverso do de origem do proponente, em prazo
máximo de um ano após a assinatura do Termo de Compromisso pelo proponente.
5.5- Será cedido à UFPA, por termo específico, a ser assinado na mesma ocasião
da assinatura do Termo de Compromisso pelo proponente, o direito à reprodução,
distribuição e/ou divulgação dos produtos resultantes dos Projetos contemplados
por este edital.
5.6- Em todo material de comunicação do Projeto deverá constar a logomarca da
UFPA.
5.7- Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão,
observadas as normas internas da Instituição.
5.8- Esclarecimentos de dúvidas poderão ser solicitados junto à Diretoria de Apoio
à Cultura (DAC/PROEX) pelo e-mail premioproex@gmail.com ou pelo telefone
3201.8008.
Ajude a aprimorar esta ação. Faça aqui sua crítica, elogio ou sugestão e entregue
na Diretoria de Apoio a Cultura da PROEX (2º andar do prédio da Reitoria) ou
envie para o e-mail premioproex@gmail.com.
___________________________________________________________________

Ajude a aprimorar esta ação. Faça aqui sua crítica, elogio ou sugestão
e entregue na Diretoria de Apoio a Cultura da PROEX (2º andar do prédio
da Reitoria) ou envie para o e-mail premioproex@gmail.com

