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CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÕES DE DANÇA NO ARRAIAL DA
UFOPA/2018

A Comissão do Arraial da Ufopa, no uso de suas atribuições legais, conforme a Portaria Nº198, de
08  de  junho  de  2018,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  serão  abertas
inscrições,  no período de 11 a 22 de junho de 2018, de grupos culturais,  na linguagem dança,
compostos por alunos da Ufopa, servidores ou familiares, para participação no Arraial da Ufopa que
ocorrerá no dia 06 de julho de 2018, no Espaço Pérola, no Parque da Cidade em Santarém. 

1. Objetivo geral

1.1. Estimular ações culturais integradas com a comunidade acadêmica, visando a promoção de
práticas artístico-culturais na Ufopa. 

2. Objetivo Específico

2.1. Selecionar grupos de discentes desta instituição ou servidores e seus familiares que queiram
realizar apresentações artísticas na linguagem dança para se apresentar no Espaço Pérola, Parque da
Cidade  em Santarém,  no  dia  06  de  julho  de  2018,  sendo  uma  apresentação  para  cada  grupo
selecionado nesta chamada. 

2.2.  Serão  selecionados,  inicialmente,  04  grupos  culturais  na  modalidade  dança.  Caso  ocorram
inscrições acima da quantidade de vagas disponíveis, a Comissão do Arraial da Ufopa avaliará, a
seu critério, a possibilidade de inclusão destes na programação do evento. 

3. Participação

3.1. Poderão participar servidores, alunos e seus familiares, amadores ou profissionais, que possam
realizar apresentação de dança, em grupo, no Arraial da Ufopa/2018. 

4. Inscrições

4.1. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 11 a 22 de junho de 2018. O grupo artístico
deverá preencher formulário online disponível no link https://goo.gl/forms/bi6o4fEWHwkTU5tA2
no qual deverá apresentar: 

4.1.1. Nome completo do representante do grupo artístico, CPF, contatos e lista dos participantes.
4.1.2.  Descrição  resumida  da  apresentação  que  pretende  realizar  no  evento  (Dança  escolhida,
quantidade  de  participantes,  música  selecionada,  tempo  estimado  de  apresentação,  uso  de  traje
típico) 
4.1.3. Declaração de Comprometimento com os critérios desta chamada.

4.2.  Não serão avaliadas inscrições que estiverem com informações incompletas,  inabilitando o
grupo para participação no evento.

https://goo.gl/forms/bi6o4fEWHwkTU5tA2
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5. Habilitação e seleção

5.1.  Serão  habilitadas  as  inscrições  que  estiverem  de  acordo  com  as  informações  e  prazos
estabelecidos no item 4.

5.2. A Comissão do Arraial da Ufopa selecionará 04 (quatro) grupos artísticos que atenderem aos
critérios:
5.2.1. Adequação ao tema “danças típicas juninas” (0 a 4 pontos).
5.2.2. Relevância cultural (0 a 3 pontos).
5.2.3. Viabilidade de execução no evento (0 a 3 pontos).

5.3.  Os  classificados  obedecerão  a  ordem  decrescente  de  acordo  com  sua  pontuação  no  item
anterior.

5.4. Caso ocorram inscrições acima da quantidade de vagas disponíveis, a Comissão do Arraial da
Ufopa avaliará, a seu critério, a possibilidade de inclusão destes na programação do evento.

6. Das responsabilidades

6.1. Compete à Comissão do Arraial da Ufopa disponibilizar os equipamentos básicos de som pra
execução  das  músicas  necessárias  à  apresentação  dos  grupos  artísticos  selecionados,  além  da
programação e horários das apresentações de cada grupo. 

6.2. Compete aos grupos selecionados:
a)  A responsabilidade  da  presença/participação  no  evento  Arraial  da  Ufopa/2018,  nos  termos
descritos nesta chamada pública.
b)  Comparecer  para  sua  apresentação  com,  no  mínimo,  40’ (quarenta  minutos)  antes  da  sua
apresentação.
c) Zelar pelo equipamento público e privado envolvido na produção do evento.
d) O transporte de deslocamento até o local do evento, bem como alimentação do grupo.

7. Do Calendário

Esta chamada seguirá o seguinte cronograma:

Divulgação da Chamada 11 / 06 / 2018

Período de Inscrições 11 a 22 / 06 / 2018

Avaliação da Comissão 23 e 24 / 06 / 2018

Divulgação do Resultado 25 / 06 / 2018

8. Das Disposições Gerais

8.1. O ato de inscrição implica a plena aceitação deste regulamento.
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8.2. As decisões finais da Comissão do Arraial da Ufopa são irretratáveis e irrevogáveis.

8.3.  Os  grupos  artísticos  selecionados  que  realizarem  apresentações  seguindo  os  critérios  de
qualidade de figurino, coreografia, tema típico junino e pontualidade no dia do evento, receberão
certificação  de  participação  totalizando  15 horas  relativas  ao  seguinte  conjunto  de  atribuições:
tempo de ensaio, produção do figurino e apresentação ao público.

8.4. Haverá classificação do melhor grupo artístico da comunidade acadêmica, sem premiação.

8.5. Os casos omissos e controversos serão pela Comissão do Arraial da Ufopa/2018.

Santarém, 11 de junho de 2018.

Comissão do Arraial da Ufopa
Portaria N°198, de 08 de junho de 2018.


