
	  

Chamada para inscrição de propostas culturais 

1) Modalidade dos trabalhos: propostas culturais.  

2) Período de apresentação de propostas: 21 de julho a 21 de agosto.  

3) Resultado da avaliação das propostas:  04 de setembro.  

4) Para apresentar uma proposta cultural é necessário o preenchimento do  

formulário online.  

5) No formulário o proponente deverá preencher os seguintes dados:  

a) Nome completo  

b) Email 

c) Tipo de atividade 

d) Título da obra  

e) Resumo da proposta a ser executada (mínimo de 100 e máximo de 300 
caracteres)  

f) Modalidade  

g) Descrição do projeto  

h) Local de execução 

i) Necessidades técnicas para realização da proposta 

j) Resumo currículo autor da proposta 

l) Histórico da proposta 

m) Duração da Proposta 

n) Número máximo de participantes por oficina (caso a proposta seja oficina) 

o) Idade Recomendada 

p) Plano de palco 

q) Plano de luz 



r) Plano de som 

s) Link da Obra 

6) Cada proponente poderá  inscrever apenas uma proposta cultural em cada 
modalidade. 

DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS CULTURAIS 

1) Cada proposta será analisada a partir dos seguintes critérios: 

a) Estar de acordo com a temática do evento  

b) Viabilidade técnica e prática de realização 

c) Capacidade de execução pelo autor, assim como seu histórico em relação a 
temática de Negritude, Gênero e Raça. 

d) Qualidade das propostas. 

e) Estar dentro do tempo máximo específico estipulado para cada proposta:  

70 minutos para oficinas;  

80 para apresentações artísticas. 

2) A III SERNEGRA acontecerá entre os dias 19 e 23 de novembro e as 
apresentações culturais serão distribuídas entre os dias 20 e 22 de novembro, 
em horários a serem divulgados após seleção de atividades culturais. 

3) A divulgação da programação com dias e horários de apresentação e oficina 
de cada selecionadx acontecerá no dia 22 de setembro. 

4) Não haverá recebimento de cachê pelas atividades culturais propostas. 

4.1) A organização do evento disponibilizará a estrutura básica para as 
apresentações, como palco, iluminação simples e sonorização básica. 
Qualquer outro material é de responsabilidade do proponente da atividade e 
não haverá espaço para estocagem de material pré-evento. 

5) A seleção das propostas culturais será realizada pela organização do 
evento, especificamente pela coordenação de atividades culturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

1) Todos casos omissos serão analisados pela organização. 

2) Qualquer dúvida ou pergunta sobre a inscrição de propostas culturais 
poderão ser encaminhados para o email: sernegra@ifb.edu.br com o assunto 
“Proposta de apresentação cultural”. 


