
 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES 

AUTOGESTIONADAS NA PROGRAMAÇÃO DO CONNEPI CULTURAL 2018 

 
O Instituto Federal de Pernambuco e Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, por meio da Comissão de Programação Cultural, torna 

pública a chamada para submissão de atividades autogestionadas que 

deverão compor a programação do CONNEPI CULTURAL, durante a 

realização da 12ª edição do Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e 

Inovação com o tema: “Os dez anos da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica”. 

 

1. DA FINALIDADE 

 
1.1. Constitui objeto da presente chamada pública as diretrizes e orientações para a 

inscrição e participação de até 30 (trinta) atividades artísticas e/ou culturais autogestionadas 

que farão parte da programação do “CONNEPI CULTURAL 2018”, realizado no Centro 

de Convenções de Pernambuco, no município de Olinda em espaços predefinidos pela 

organização do evento. 

 

2. DO CONNEPI CULTURAL 

 
2.1. O CONNEPI CULTURAL tem o propósito de promover parcela da produção 

artística e cultural que vem sendo desenvolvida na Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, por meio de atividades artísticas coordenadas por realizadores e 

realizadoras culturais nos Campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

situados nas regiões Norte e Nordeste. 

 

2.2. O CONNEPI CULTURAL acontecerá entre os dias 28, 29 e 30 de novembro de 2018 

durante a programação do Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação no Centro de 

Convenções de Pernambuco. 

 

3. DOS OBJETIVOS 

 
3.1. Possibilitar o intercâmbio artístico, cultural e criativo entre estudantes, técnicos e 

professores das instituições de ensino que compõem a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica envolvidos em projetos de ensino, pesquisa e/ou 

extensão com participação direta e indireta em segmentos artísticos e culturais. 



 

 

 

 

 

 

 

3.2. Mobilizar a participação de estudantes, servidores e colaboradores internos e 

externos de projetos apoiados pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica em atividades integradas, visando o aprendizado multidisciplinar. 

 

3.3. Expor resultados de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão por meio de 

atividades artísticas para o público presente na “12ª edição do Congresso Norte-Nordeste 

de Pesquisa e Inovação com o tema: “Os dez anos da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica”. 

 

3.4. Integrar ações artísticas e culturais vinculadas aos projetos de ensino, pesquisa e/ou 

extensão, por meio de programação cultural construída de maneira participativa. 

 

3.5. Facilitar a reflexão conjunta, a troca de experiências e a articulação entre os 

realizadores culturais do Instituto Federal de Pernambuco e do Instituto Federal Sertão 

Pernambucano. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Para submissão das propostas autogestionadas é necessário que o proponente seja 

servidor (a) pertencente a uma das unidades da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica pertencentes às macrorregiões brasileiras do Norte e do Nordeste. 

 

4.2. O servidor (a) proponente deve estar em pleno exercício de suas atividades, sendo 

vedadas as participações de servidores que estejam licenciados ou afastados por qualquer 

motivo. 

 
4.3. O servidor (a) proponente deve ser, obrigatoriamente, o coordenador responsável pela 

operacionalização e desenvolvimento da atividade autogestionada aprovada, além de 

realizar o acompanhamento da equipe envolvida durante a realização da atividade 

apresentada. 

 

4.4. O servidor (a) proponente deve ser responsável por obter licenças, autorizações, 

direitos, atribuições de direitos, consentimentos e permissões, caso seja necessário para a 

execução da atividade cultural. 

 
4.5. Poderão integrar a programação do CONNEPI CULTURAL 2018 atividades artísticas 

e/ou culturais vinculadas aos projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, com estudantes, 

bolsistas, voluntários, professores, técnicos-administrativos e demais colaboradores que 

façam parte de: 



 

 

 

 

4.5.1. Projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão realizados no âmbito da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

 

4.5.2. Núcleos de Arte e Cultura (NACs), NUARTES ou similares, devidamente 

reconhecidos no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica; 

 
4.5.3. Coletivos artísticos e/ou culturais, devidamente reconhecidos no âmbito da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

4.5.4. Iniciativas artísticas vinculadas a entidades externas e/ou a produtos culturais 

desenvolvidos no âmbito dos Campi da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica que integram as regiões Norte e Nordeste do país. 

 

4.6. Estar habilitada e aprovada por meio de comissão avaliadora para participar da 

programação cultural do CONNEPI CULTURAL. 

 
5. DAS ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS 

 
5.1. As atividades autogestionadas devem ser enquadradas nos segmentos e tipos 

de atividades conforme tabela abaixo: 

 

 
 

Segmentos 

Artísticos 

Tipos de 

Atividades 

A) Música Solo, coral, big bands, grupos vocais, grupos instrumentais, 

conjuntos musicais, música eletrônica, música eletroacústica, 

fanfarras ou bandas instrumentais com apresentação de até 15 

(quinze) minutos de duração, com até 20 componentes. 

B) Livro, 

Leitura e 

Literatura. 

Performance literária, declamação de poemas, leitura de 

fragmentos textuais ou ações similares com até 15 (quinze) 

minutos de duração. 

C) Dança, 

Teatro, Circo e 

Performance. 

Apresentações de dança, apresentações teatrais, circenses ou 

performances com até 15 (quinze) minutos de duração. 

D) Artes Visuais Oficinas sobre fotografia, de gravuras, de pinturas, de desenho, 

de cerâmica, de design gráfico, de artesanato, de escultura, de 

cerâmica, de objeto, de desenho, de colagem, poesia visual ou 

similar. 



 

 

 

E) Audiovisual Propostas de vídeos produzidos por estudantes, servidores ou 

colaboradores dos Institutos Federais das regiões Norte e 

Nordeste, com filmes de 15 segundos até 30 minutos, fruto de 

projetos de pesquisa, ensino ou extensão ou vídeos com o tema: 

“Os dez anos da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica” que deverão integrar CINE CONNEPI 

CULTURAL. 

F) Ações 

Formativas 

Oficinas de qualquer segmento artístico promovida por servidor 
(a) proponente com equipe de até 3 (três) pessoas, entre 

estudantes e servidores, com carga horária de 2 (duas) a 4 

(quatro) horas de duração, podendo ser realizada em até 2 (dois) 

dias. 

 

5.2. As atividades autogestionadas submetidas a esta chamada pública deverão 

contemplar, obrigatoriamente, a participação de estudantes em qualquer um dos 

segmentos artísticos apresentados no quadro do item 5.1, podendo ser atividades 

multiculturais. 

 

5.3. As propostas poderão incluir, como parte de suas atividades autogestionadas, ações 

voltadas para acessibilidade cultural de pessoas com deficiência. 

 

5.4. Não é necessário envio de material físico. 

 
5.5. Não serão aceitas propostas de cunho preconceituoso, discriminatório, ilegal, que 

viole os direitos humanos e/ou que façam apologia ao uso de substâncias ilícitas e 

violência e/ou de cunho político-partidário ou religioso. 

 
5.6. A Comissão de Programação Cultural não se responsabilizará por propostas não 

recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamento das linhas 

de comunicação. 

 

5.7. As propostas encaminhadas fora do prazo estabelecido ou que se apresentarem em 

desacordo com as condições dispostas nesta CHAMADA PÚBLICA estarão 

automaticamente desclassificadas. 

 
6. DAS INSCRIÇÕES 

 
6.1. As atividades autogestionadas devem ser submetidas conforme formulário de 

inscrição do link: https://bit.ly/2nEWMEi , a ser publicado no sítio eletrônico do 

CONNEPI e demais canais de comunicação do IFPE e IF SERTÃO-PE. 

https://bit.ly/2nEWMEi


 

 

 

 

6.2. O período de inscrições para a participação de atividades autogestionadas terá 

início às 18h00min do dia 28/08/2018 (terça--feira) e será encerrado às 23h59min do 

dia 12/09/2018 (quarta--feira). 

 

6.3. Os formulários devem, de preferência, ter anexados links de fotos, vídeos e demais 

informações referentes ao projeto de ensino, pesquisa e/ou extensão, preferencialmente por 

meio de links nas plataformas: Youtube, Vimeo, Soundcloud, Google Drive, Dropbox, 

dentre outras. 

 

6.4. A inscrições on line deverão conter, obrigatoriamente, o Anexo A – CARTA DE 

ANUÊNCIA compartilhado em “nuvem” por meio de link inserido no formulário 

inscrição da proposta  

 

 

6.5. A habilitação artística compreende no preenchimento dos requisitos previstos 

nesta chamada pública, a partir de avaliação da Comissão de Programação Cultural. 

 

6.6. A aprovação compreende na PARTICIPAÇÃO da atividade autogestionada de 

cultura após habilitação artística com referida pontuação necessária mediante 

critérios no item 8.1 da avaliação da Comissão de Programação Cultural. 

 

7. DA COMISSÃO AVALIADORA 

 
7.1. As propostas serão examinadas e avaliadas pela Comissão de Programação Cultural 

do CONNEPI CULTURAL, composta por técnicos e docentes com atuação comprovada 

na área artística e cultural, por meio de currículo cultural, vinculados ao Instituto Federal 

de Pernambuco e ao Instituto Federal do Sertão Pernambucano. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
8.1. A seleção das atividades autogestionadas terão como orientação os seguintes critérios: 

 

 
 

 

Critérios 
Pontuação 

Mínima Máxima 

1 Organização, clareza e coerência. 0 10 

2 
Adequação da proposta à 

finalidade e aos objetivos do edital. 

0 10 



  

 

 
 

3 
Contribuição da proposta para a promoção da 

diversidade cultural e artística. 

0 10 

4 Envolvimento de estudantes na atividade 

autogestionada apresentada. 

0 10 

5  

Pertinência com a formação artística e cultural. 
0 10 

6  

Qualidade de execução da atividade cultural. 
0 20 

7  

Inovação artística, tecnológica ou metodológica. 
0 20 

8 Ações de acessibilidade cultural na atividade 

Apresentada. 

0 10 

Total de pontos: 0 100 

8.2. Para cada proposta será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem), por cada um dos 

avaliadores responsáveis pela avaliação. 

 

8.3. Como critérios de desempate serão considerados, nessa ordem: 

 
a. Maior pontuação no item: Qualidade de execução da atividade cultural. 

 
b. Maior pontuação no item: Inovação artística, tecnológica ou metodológica. 

 
9. DA PROGRAMAÇÃO 

 
9.1. A Comissão de Cultura do CONNEPI CULTURAL 2018 fará a escolha das propostas 

submetidas, buscando atender a participação da maior quantidade de estados da federação, 

por meio de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão desenvolvidos no âmbito da Rede 

Profissional Tecnológica. 

 

9.2. O CONNEPI CULTURAL 2018 iniciará às 9h do dia 28 de novembro de 2018 com 

previsão de término às 13h do dia 30 de novembro de 2018. 

 

9.3. As atividades autogestionadas de audiovisual deverão compor, obrigatoriamente, a 

programação do CINE CONNEPI CULTURAL 2018, conforme definição da programação 

geral do evento. 



 

 

 

 

9.4. A distribuição das atividades autogestionadas na programação será realizada por 

integrantes da Comissão de Programação Cultural e da organização geral do CONNEPI 

2018. 

 
9.5. A programação do CONNEPI CULTURAL 2018 poderá ser composta também por 

atividades artísticas e culturais internas e externas à Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, com o objetivo de ampliar e diversificar a programação, mediante 

convite da Comissão de Programação Cultural. 

 
10. DO INDEFERIMENTO 

 
10.1. Serão indeferidas propostas inscritas fora do prazo e horário estabelecido neste 

regulamento, bem como propostas que não correspondam aos requisitos citados no parágrafo 

5 (quinto) deste regulamento. 

 

10.2. Serão indeferidas propostas de atividades autogestionadas que promovam ou incitem 

a cultura do ódio; a violência; o racismo; a intolerância de gênero, religiosa ou política; 

práticas preconceituosas; a discriminação social; a homofobia e o machismo. 

 
11. DOS ESPAÇOS DE APRESENTAÇÃO 

 
11.1. As atividades autogestionadas serão realizadas  utilizando  a  infraestrutura destinada 

ao Palco Cultural, Salas de Oficinas Culturais e espaço destinado para o CINE CONNEPI 

CULTURAL, situadas nas dependências do Centro de Convenções de Pernambuco. 

 

11.2. As informações sobre os espaços de apresentação estão discriminadas no Anexo C - 

Informações Técnicas CONNEPI CULTURAL. 

 

11.3. Outras informações técnicas referentes aos espaços podem ser obtidas por envio de e- 

mail para: connepicultural@reitoria.ifpe.edu.br. 

 
12.1 DA DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS 

 
12.1. As atividades autogestionadas da programação cultural do CONNEPI acontecerão 

conforme mapa abaixo: 

mailto:connepicultural@reitoria.ifpe.edu.br


 

 

 

 

 

 

 

Espaços Horários(s) 

Palco Cultural 11h30m às 12h e 17h30m às 18h00m 

Oficinas Culturais 18h às 21h30m 

CINE CONNEPI CULTURAL 18h às 21h00m 

 
 

13. DOS RESULTADOS 

 
13.1. A lista dos habilitados e dos contemplados será divulgada nos canais de comunicação 

do CONNEPI, do Instituto Federal de Pernambuco e do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano, como também por meio de e-mail de confirmação da proposta para 

representante informado no formulário digital de inscrição, respeitando o cronograma que 

consta nesta chamada. 

 

13.2. Para a interposição de recursos, o interessado deverá utilizar o formulário que se 

encontra no Anexo B desta CHAMADA PÚBLICA. 

 

13.3. A interposição de recursos deverá ser feita pelo servidor proponente, por meio do e- 

mail connepicultural@ifpe.edu.br até às 23h59min. da data prevista no item 17 “DO 

CRONOGRAMA”, devendo constar: 

 

a. No assunto da mensagem de e-mail: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
b. No anexo da mensagem de e-mail: o arquivo do Formulário que se encontra no Anexo 

B deste EDITAL, em formato PDF. 

 

13.4. Para cada proposta deverá ser enviado um e-mail, separadamente. 

 
13.5. Só serão aceitos recursos interpostos dentro do prazo estipulado no item 17 “DO 

CRONOGRAMA” deste EDITAL. 

 

13.6. O resultado dos recursos, acompanhado do resultado final, será divulgado no site do 

IFPE e IF SERTÃO-PE, a partir das 17h, na data provável estabelecida no cronograma 

constante do item 17 “DO CRONOGRAMA” deste EDITAL. 

mailto:connepicultural@ifpe.edu.br


 

 

 

 

 

 

 

14. DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 

 
14.1. O coordenador da proposta será o responsável pelas informações em quaisquer 

tratativas com a comissão organizadora do CONNEPI CULTURAL 

 

14.2. Cada grupo deverá estar no local do evento 2 (duas) hora antes da apresentação. 

 
14.3. Não serão permitidas apresentações que possam danificar ou prejudicar o espaço ou 

atingir de forma agressiva a plateia. 

 

14.4. Todos os grupos terão que zelar pela segurança, limpeza e conservação do local (no 

que concerne a sua participação). 

 

14.5. Cada proposta de apresentação deverá ter no mínimo 1(um) responsável para 

acompanhar os artistas ou grupos aos camarins bem como na entrada e saída da 

apresentação, respondendo também pela representação do grupo (os responsáveis deverão 

ser maiores de idade). 

 

14.6. A base da iluminação e a afinação do palco cultural serão as mesmas para todas as 

apresentações. 

 

14.7. O tempo de montagem e a desmontagem será alinhado junto à Comissão de 

Programação Cultural do CONNEPI. 

 

14.8. Será de responsabilidade dos proponentes a entrega dos materiais necessários às 

apresentações, 2 horas (duas horas) antes do horário estipulado para início da apresentação, 

de acordo com os exemplos a seguir: CD’s e pendrive, dentre outros. 

 
14.9. O proponente responsável deverá providenciar, quando for o caso, todo o material 

necessário à exposição dos trabalhos, como cavaletes, fitas adesivas, entre outros, podendo 

utilizar o mobiliário e equipamento disponibilizado pela comissão organizadora do evento. 

 

14.10. O proponente deve apropriar-se das normas de utilização do espaço a ser destinado 

ao evento e cumpri-las, assim como fazê-las cumprir por sua equipe. 



 

 

 

 

 

 

 

15. DA CERTIFICAÇÃO 

 
15.1. Os certificados serão emitidos pela Comissão de Programação Cultural do CONNEPI 

ao proponente e à equipe executora das atividades selecionadas, de acordo com as 

informações dos integrantes listados na Ficha de Inscrição on line da proposta no prazo de 

até 60 (sessenta) dias após a realização do evento, em formato digital. 

 

16. DOS ANEXOS 

 
16.1. Integram como anexos dessa chamada: 

Anexo A – CARTA DE ANUÊNCIA 

Anexo B – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Anexo C - INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONNEPI CULTURAL. 

 
17. DO CRONOGRAMA 

 

 

 
 

Etapa Data/período 

Lançamento da chamada pública. 28/08/2018 

Inscrição das atividades autogestionadas. 28/08/2018 às 18h01min a 12/09/2018 

às 23h59min. 

Divulgação das atividades autogestionadas 

habilitadas. 

13/09/2018 

Prazo para recursos. 14 a 17/09/2018 até às 

12h00min 

Lançamento da programação com as 

atividades contempladas. 

20/09/2018 



 

 

 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
18.1. No ato da inscrição, os participantes, automaticamente, autorizam a gravação, edição 

e publicação de imagens e vídeos das respectivas atividades artísticas, exclusivamente com 

o objetivo de registrar e divulgar nos canais institucionais, como também de pesquisa 

cultural. 

 

18.2. Os proponentes que compuserem a programação do evento estarão automaticamente 

cedendo os direitos de imagem e transmissão sonora para a organização do CONNEPI, sem 

qualquer custo, com fins de registro, divulgação realizados pelo Instituto Federal de 

Pernambuco e Instituto Federal do Sertão Pernambucano. 

 

18.3. A inscrição pressupõe a concordância com todos os itens descritos aqui, na chamada 

pública de atividades autogestionadas para o CONNEPI CULTURAL. 

 

18.4. Os casos omissos no presente regulamento serão solucionados pela Comissão de 

Programação Cultural, tendo como critério a equivalência dos mesmos direitos a todos os 

participantes inscritos. 

 

18.5. São de inteira responsabilidade do selecionado quaisquer obrigações devidas ao 

escritório central de arrecadação e distribuição – ECAD ou outras instituições relacionadas 

às apresentações artísticas vinculadas a este edital. 

 
18.6. A qualquer tempo, a presente CHAMADA PÚBLICA poderá ser revogada ou anulada, 

no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da Comissão de Programação Cultural, seja 

por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso 

implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

18.7. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Comissão de Programação 

Cultural do Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação. 

 

 
28 de agosto de 2018. 

 
Ana Patrícia Siqueira Tavares Falcão 

Presidente da comissão de programação cultural CONNEPI 

 
Mário Antonio Alves Monteiro 

Presidente da Comissão Organizadora do CONNEPI 


