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Realizado pela Cuia Produções, o Cuia Contemporânea chega a sua terceira
edição, agora com formato de festival de ações formativas e pedagógicas
das artes da cena no estado de Rondônia. Pensando o fomento e difusão, o
festival propõe intercâmbios e aprendizados, capacitando e provocando os
participantes através de processos de incubadoras para artistas criadores.
Essas ações serão realizadas através de oficinas, com acesso gratuito,
mediadas por artistas provocadores da região Norte – selecionados por
meio desta convocatória.  O festival será realizado de 17 de março a 3 de
abril de 2021, junto ao Fórum de Contemporaneidades, buscando ampliar
saberes por meio das múltiplas linguagens da cena. 
Projeto contemplado no EDITAL Nº 80/2020/SEJUCEL-CODEC - LEI FEDERAL
14.017/2020

1.1 O presente edital destina-se a selecionar oficinas a serem realizadas ao vivo
por meio de plataforma virtual facilitadas por agentes culturais, durante dois dias,
entre o período de 17 a 31 de março de 2021;

1.2 Constitui objeto deste edital a premiação de 06 (seis) oficinas com conteúdo
de caráter técnico e/ou prático, que estimulem o pensamento e as práticas
voltados para as artes cênicas.

condições
2.1 Poderão se inscrever neste edital pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito)
anos, que tenham atuação comprovada na área. Será permitido o uso de pessoa
jurídica na etapa de contratação e recebimento de valores;

2.2 Serão contempladas as propostas nas seguintes categorias: teatro, dança,
circo, produção cultural e performance com duração de 8h/oficina;

2.3 Fica limitada a inscrição de 02 (duas) propostas por proponente CPF/CNPJ;

2.4 Será obrigatório realizar as adaptações de acessibilidade nas propostas, onde
serão orientadas pela equipe de acessibilidade do festival, com datas a serem
combinadas. 

Cuia contemporânea

OBJEto



INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas pelo prazo de 10 (dez) dias
corridos, sendo de 05 a 15 de fevereiro de 2021;

3.2 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, mediante o
preenchimento do formulário de inscrição disponível no portal da Cuia Produções
(cuiaprod.com);

3.3. No formulário de inscrição haverá um campo obrigatório onde o proponente
deverá anexar o link para um vídeo de no mínimo 1min e 30seg e no máximo 3min
apresentando a proposta enviada. O vídeo deverá ser disponibilizado na forma de
arquivo online, por meio de link com compartilhamento aberto, inserido no
respectivo campo do formulário. Caso o vídeo não esteja com link aberto, ou caso
necessite de senha e a mesma não tenha sido enviada, o proponente será
desclassificado.

PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 A seleção das propostas se dará em duas etapas: habilitação e curadoria;

4.2 Na etapa de habilitação será avaliado o correto preenchimento do formulário,
contendo todos os anexos obrigatórios;

4.3 Os projetos habilitados serão encaminhados à apreciação da Curadoria,
formada pela produção do festival + uma curadora convidada, todos com ampla
experiência nas áreas artísticas definidas pelo edital;

4.4 A curadoria acontecerá de 16 a 21 de fevereiro de 2020;

4.5 A Comissão de Seleção utilizará os seguintes critérios:
  a) Relevância da proposta;
  b) Didática e experiência do proponente;
  c) Facilidade de adaptação da proposta para ações de acessibilidade;

4.6 Os resultados serão divulgados no dia 25 de fevereiro, dentro de uma Coletiva-
Live no Instagram da Cuia Produções (@cuiaprod), bem como no site e redes
sociais. 

4.7 A decisão da Curadoria é soberana e não caberá recursos.

http://cuiaprod.com/


cachê
5.1 O valor destinado será de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) por oficina,
sendo R$150/hora-aula;

5.2 O pagamento aos selecionados será efetuado em parcela única, em até 10
(dez) dias corridos, a contar do recebimento de nota fiscal avulsa, diretamente na
conta bancária do proponente (pessoa física ou jurídica, conforme inscrição). Cabe
ao proponente o recolhimento de impostos referente a prestação desse serviço;

5.3 Não serão efetuados depósitos em conta conjunta.

6.1 O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes na
presente convocatória.;

6.2 Os casos omissos relativos às disposições deste edital serão decididos pela
Produção Geral;

6.3 Outros esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail:
comunicacao.cuia@gmail.com.

DISPOSIÇÕES GERAIS

produtor geral
RAFAEL BARROS


