
EDITAL DE SELEÇÃO DE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ESTUDANTIS 

III FNAC – FÓRUM NEGRO DE ARTE E CULTURA 2019 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 1/2019 

 

A Comissão Organizadora do III FNAC – Fórum Negro de Arte e Cultura – Shirê de 

Saberes: (Re)Conhecer e Resistir, no uso de suas atribuições legais, torna públicas e 

abertas as inscrições de Produções Artísticas Estudantis das Escolas de Artes da UFBA 

para compor a programação do FNAC, edição 2019, que será realizado nos dias 18 a 23 

de março. 

Neste ano de 2019, realizamos a 3ª edição do Fórum Negro de Arte e Cultura, que nas 

edições anteriores denominava-se "Fórum Negro das Artes Cênicas”. Este movimento 

político, deflagrado em 2017 pela Escola de Teatro, emerge de uma insatisfação - dos 

estudantes cotistas da graduação, estudantes da pós-graduação e alguns professores 

engajados - referente ao recalcamento dos conhecimentos afro-referenciados na 

Universidade Federal da Bahia e práticas de um racismo institucional em suas instâncias. 

E reafirma o seu objetivo de discutir, difundir e propor praticas em diferentes linguagens 

artísticas, culminando num grande espaço de troca e compartilhamento das artes negras. 

 

1-DO OBJETIVO 

1.1- Este edital tem como objetivo fomentar e difundir as produções artísticas produzidas 

pelos estudantes dos cursos de artes da Universidade Federal da Bahia, com o enfoque 

nas produções das artes negras (processos de composição e montagem cênica, musical, 

expográfica, literária, cinema e audiovisual). Os projetos devem ser apresentados por 

estudantes de graduação dos cursos de dança, teatro, artes visuais, cinema e audiovisual 

e música, incluindo os cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Artes (BI-Artes) e 

letras. 

 

 

 



2-DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Serão habilitados a participação do processo de seleção os proponentes maiores de 

18 anos e com matrícula ativa na unidade de ensino do seu curso de graduação. 

2.1.1 – Os cursos que poderão participar desta seleção são: 

a) Dança; 

b) Teatro; 

c) Artes Visuais; 

d) Cinema e Audiovisual; 

e) Música; 

f) Letras; 

g) BI-Artes. 

2.2- É vedada a participação neste edital: 

a) Estudantes com matrícula trancada; 

b) Produções que sejam de servidores técnicos, professores e alunos dos programas 

de pós-graduação. 

c) Estudantes de outras instituições de ensino. 

 

3-DAS INSCRIÇÕES 

3.1- As inscrições serão gratuitas e serão efetuadas exclusivamente por meio de 

formulário online (link do formulário: https://goo.gl/forms/YrcSsYQiTBdOFhPH2 ) no 

período de 20 de fevereiro a 8 de março. 

3.2- Cada proponente deve anexar a sua inscrição de três a cinco fotos da obra e um 

vídeo opcional (apenas no caso de produções musicais o vídeo é obrigatório). As 

produções literárias devem ser submetidas no formato de PDF.  

Parágrafo único – A Coordenação de Seleção não se responsabiliza pelo conteúdo 

enviado para seleção. O vídeo tem caráter opcional, porém, pode ser de suma importância 

para a decisão da Curadoria. 

3.3- O proponente pode inscrever somente um projeto neste edital. 

3.4- Somente serão aceitos trabalhos que tenham como eixo principal as artes negras. 

https://goo.gl/forms/YrcSsYQiTBdOFhPH2


3.5- Todas as obras selecionadas receberam certificados de participação do evento. 

3.6- Não haverá remuneração por parte da organização do III FNAC. Podendo o 

proponente pôr uma bilheteria caso haja interesse. 

Parágrafo único – As produções que optarem por ter bilheteria, os valores dos ingressos 

não podem ultrapassar de R$ 10,00 (dez reais) inteira e R$ 5,00 (cinco reais) meia. Sendo 

de responsabilidade da produção do proponente esta demanda. 

3.7- Não serão aceitas propostas fora do prazo de inscrição determinado pelo edital. 

 

4-DA CURADORIA E SELEÇÃO 

4.1- A curadoria deste edital cabe a Comissão Organizadora do III FNAC, formada por 

estudantes dos cursos de artes da UFBA, além dos coordenadores do mesmo. 

4.2- As produções habilitadas serão avaliadas pela comissão composta por um estudante 

de dança, um estudante de teatro, um estudante de artes visuais, um estudante de música 

e os dois coordenadores da comissão organizadora. 

4.3- A curadoria irá considerar os seguintes critérios de avaliação e seleção dos projetos: 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Adequação ao tema do evento 0 A 40 

Criatividade, inovação e originalidade da 

proposta 

0 A 40 

Qualificação técnica da equipe de 

produção do artista 

0 A 20 

TOTAL 0 A 100 pontos 

 

4.4- A curadoria definirá produções suplentes prevendo casos como: desistências, 

desclassificações ou qualquer outro impedimento dos selecionados. 

4.5- A curadoria deverá selecionar produções levando em consideração as seguintes 

especificações: 

a) 4 - Produções de 30 a 60 minutos; 

b) 9 - Produções de 10 a 20 minutos; 



c) 6 - Produções de 3 a 5 minutos; 

d) 6 - Produções de Cinema e Artes Visuais. 

e) 6 – Produções Literárias 

 

5-DO RESULTADO 

5.1 - Serão selecionadas as obras que atingirem a maior pontuação de acordo com os 

critérios previstos no item 4,3. Em caso de empate a curadoria analisara a diversidade nas 

linguagens artísticas inscritas, com o intuito de contemplar obras de todos os cursos. 

5.2 – O resultado será divulgado no dia 12 de março, através de uma lista que será 

publicada na página do facebook do FNAC (https://www.facebook.com/forumnegro/ ), e 

via e-mail aos selecionados, contendo também informações para a reunião de organização 

da grade de apresentações. 

 

6-DAS OBRIGAÇÕES DO EVENTO 

6.1 – A comissão organizadora do III FNAC terá as seguintes responsabilidades: 

a) Contatar os proponentes selecionados, iniciar as tratativas de adequações técnicas 

das obras com os espaços disponíveis e organizar a ordem de apresentações e 

exposições. 

b) Promover reunião pós seleção dos proponentes para apresentar a comissão e 

apresentar a grade de apresentações aos mesmos. 

c) Definir e acompanhar o cronograma de montagem e desmontagem; 

d) Disponibilizar monitores para cada espaços que irão ocorrer as apresentações, 

afim de auxiliar a produção dos proponentes. 

e) Gerar certificado de participação para os proponentes e grupos selecionados. 

f) Divulgar nas redes sociais do III FNAC todos os trabalhos selecionados. 

g) Disponibilizar equipamentos de sonorização e iluminação de acordo com a 

disponibilidade dos espaços selecionados.  

 

 

https://www.facebook.com/forumnegro/


7-DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES 

7.1 - Caberá ao proponente selecionado providenciar o seu transporte e de seus materiais 

de trabalho até o local do evento, e deste ao seu local de origem; 

7.2 - A Comissão Organizadora disponibilizará um rider técnico padronizado de 

iluminação e sonorização para atender às necessidades técnicas dos espetáculos, sendo 

que os trabalhos deverão se adequar a este padrão. 

7.3 - Caberá ao proponente selecionado providenciar o material cênico e técnico 

necessário à sua obra, bem como responsáveis para operar som, havendo a possibilidade 

de termos a operação de luz durante a apresentação do mesmo por conta da produção do 

evento. 

7.4 – O artista selecionado deverá ter disponibilidade para apresentações em quaisquer 

dos dias da realização do evento, cuja data será definida pela comissão. Caso o proponente 

não tenha disponibilidade para apresentar-se nas datas definidas, será desclassificado e o 

artista suplente da lista ocupará seu lugar na grade de programação, de acordo com a 

ordem de classificação divulgada. 

7.5 – Os artistas selecionados deverão comparecer à reunião de planejamento pós seleção 

ou justificar a sua ausência. Caso o contrário, será desclassificado e o artista suplente será 

convocado de acordo com a ordem de classificação divulgada. 

7.6 – Os artistas deverão mandar fotos que já estejam prontas para serem divulgadas, não 

cabendo obrigações de edições de imagens para a comissão organizadora. 

7.7 – A comissão organizadora do III FNAC não se responsabiliza caso alguma obra ou 

objetos cênicos sejam danificados pelo público. 

 

8-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 – A partir do momento que o proponente participa da chamada desse edital, ele afirma 

estar de acordo com todos os termos que foram citados no mesmo. 

8.2 - Caso o número de obras selecionadas for insuficiente para o preenchimento da grade 

do evento, a Comissão Organizadora do III FNAC, reserva-se o direito de convidar outras 

artistas para compor a grade de programação. 



8.3 – Os proponentes selecionados neste edital autorizam a comissão organizadora do III 

FNAC, o uso de seu nome, do título e informações relativas ao espetáculo, bem como 

vozes e imagem, sem qualquer ônus, por período indeterminado, para fins exclusivamente 

promocionais e/ou publicitários, relacionados à área cultural. 

8.4 - É de responsabilidade dos proponentes acompanharem os resultados da seleção 

através dos meios de divulgação informados por esse edital. 

8.5 - Dúvidas sobre o edital poderão ser esclarecidas somente através do e-mail: 

selecaofnacestudantil@gmail.com, não sendo respondidas perguntas via telefone nem 

presencialmente. 

 

Bruno Novais Dias  Vinicius da Silva Revolti 

Coordenação Organizadora  Coordenação Organizadora 

Licko Turle 

Coordenação Geral  

 

 

SALVADOR 

20 de Fevereiro de 2019 

mailto:selecaofnacestudantil@gmail.com

