
 
 
 

Perguntas Frequentes - Edital VI Encontro de Cultura Artística - Edição 2019 Online 
 
1. A não participação acarreta algum prejuízo na próxima seleção do Programa de             
Promoção da Cultura Artística? 
 
Não acarretará em nenhum prejuízo. A participação é voluntária. 
 
2. Por que a Secult-Arte/UFC vai realizar o evento na modalidade virtual? 
 
A Secult-Arte/UFC entende que este é um momento de enfrentamento da pandemia da             
Covid-19 e buscou trazer para essa nova versão do evento ações adaptadas a essa nova               
realidade e garantindo a segurança de todos. Nesse sentido, foi adiado o evento presencial              
e a realização desta versão online do evento pretende contribuir para a produção de uma               
mostra de trabalhos artísticos, considerando nossas possibilidades de fomentar a arte e a             
cultura e estimular a criatividade. 
 
3. Posso participar com outras pessoas? 
 
Sim. Mas de forma virtual, ou caso ela esteja com você. O Instagram dá a possibilidade de                 
mais de uma pessoa participar da live. Aconselhamos que utilizem esse recurso em caso de               
bate-papo ou roda de conversa. 
 
4. Só posso participar da minha casa? 
 
Sim, nós entendemos a importância do isolamento social neste momento e por isso todas              
as lives devem ser feitas da casa dos participantes, não sendo recomendado sair do seu lar                
com a finalidade de realizar a atividade. 
 
5. Posso utilizar outra plataforma que não seja o Instagram? 
 
Não. O evento ocorrerá exclusivamente pelo Instagram da Secult-Arte/UFC. 
 
6. Posso utilizar o computador para fazer a live no Instagram? 
 
Não. As lives do Instagram são feitas somente por meio de dispositivo móvel (smartphone              
ou tablet) com acesso à internet, através da ferramenta stories.  



7. A Secult-Arte/UFC fornecerá algum equipamento para a realização da atividade           
proposta? 
 
Não. A realização da atividade é de responsabilidade do participante, que deve utilizar um              
dispositivo móvel (smartphone ou tablet) próprio com acesso à internet.  
 
8. Quem pode participar da convocatória? 
 
A convocatória é aberta a toda comunidade acadêmica da UFC. Podem participar desta             
convocatória: estudantes regularmente matriculados na graduação e pós-graduação da         
Universidade Federal do Ceará, servidores técnicos-administrativos e servidores docentes         
da UFC. 
 
9. Se eu for ex-aluno, que enviei proposta para o evento presencial que foi adiado e                
quero participar desta convocatória de atividades online, pois tenho ainda vínculo em            
algum projeto, posso participar da seleção? 
 
Sim, mas neste caso o(a) coordenador(a) do projeto deverá fazer a inscrição da proposta. 
 
10. As atividades têm tempo máximo para realização? 
 
Sim. A duração das atividades propostas deverá ser de, no máximo 50 (cinquenta) minutos              
e mínimo de 20 (vinte) minutos. 
 
11. Tem limite de censura para minha atividade? 
 
A classificação etária da atividade proposta deve ser livre. 
 
12. Receberei algum certificado de participação?  
 
Sim. Os participantes vão receber certificados de atividade complementar. 
 
13. Até quando posso me inscrever?  
 
As inscrições serão realizadas até o dia 10 de maio de 2020. 
 
14. O que é preciso para me inscrever?  
 
Para realizar a inscrição você deve primeiro preencher o formulário de inscrição online             
(link) e também enviar um e-mail para o endereço eletrônico arte@ufc.br com o material de               
divulgação da proposta de apresentação do participante informando no título do e-mail:            
VI ECA ONLINE - TÍTULO DA PROPOSTA - NOME DO PROPONENTE. 
 
Os seguintes itens devem ser incluídos no e-mail: a) Título da atividade; b) Release do               
trabalho artístico/atividade que pretende apresentar no VI Encontro de Cultura Artística           
2019 (descrição resumida); c) Minicurrículo - contendo informações sobre a formação           

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7TO12TfA6rGps2wDkJYmmv6LvCZ9PNoQlb2sZscMUIKxjhg/viewform


acadêmica, experiência profissional, áreas de interesse e informação relevante que deseja           
destacar; d) Fotos – três (03) fotografias em boa resolução em arquivo JPEG, JPG ou PNG. 
 
15. Como será a seleção das propostas?  
 
As propostas serão avaliadas por uma comissão formada por servidores da Divisão de             
Produção Cultural da Secult-Arte/UFC. A seleção será feita de acordo com a análise             
objetiva dos seguintes requisitos: 1) Qualidade técnica da proposta; 2) Relevância artística e             
cultural da proposta; 3) Adequação da proposta ao formato do ambiente online; 4)             
Adequação da linguagem da proposta ao tempo destinado à apresentação no formato            
online; 5) Contemplação de propostas de diferentes estilos e linguagens artísticas, a fim de              
promover a diversidade cultural nas atividades. 
 
16. Após a divulgação do resultado como faço para realizar a atividade caso minha              
proposta seja selecionada?  
 
A equipe de Produção Cultural da Secult-Arte/UFC entrará em contato com cada            
participante para fazer a orientação de como realizar a live (transmissão ao vivo).  
 
Caso ainda tenha alguma dúvida que não esteja contemplada nesta lista, envie            
um e-mail para o endereço: arte@ufc.br 
 
 
 
 
 


