RETIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N o 01/2021 - SECULT-ARTE/UFC
Convocatória de apresentações artísticas para o
projeto Nosso Palco - Edição 2021

A Diretora da Secretaria de Cultura Artística da Universidade Federal do Ceará, no
uso de suas atribuições, torna pública a prorrogação do prazo de inscrições para
a convocatória de iniciativas culturais e apresentações em formato digital para
compor a programação do Projeto Nosso Palco (Edição 2021) até o dia 11 de abril
e retifica os seguintes itens:
1. No item 3.8, sobre o envio de vídeos, onde se lê:
3.8. Nos casos de envio de vídeos gravados, o vídeo deve ser na direção
horizontal, com duração mínima de 5 minutos e máxima de 20 minutos, ser
um arquivo em mp4 e ter menos de 3.6 GB. No início do vídeo deve ser feita
uma apresentação sucinta da/o artista, seguida de uma audiodescrição de
sua aparência caso apareça sua imagem no vídeo, atendendo ao quesito da
acessibilidade, como por exemplo: Sou fulana de tal, mulher branca de
cabelos curtos e estou vestindo uma camisa azul. Não é necessária uma
descrição minuciosa.
Leia-se:
3.8: Todas as apresentações propostas devem ser enviadas em formato
de vídeo gravado, observando as especificações seguintes: o vídeo deve
ser na direção horizontal, com duração mínima de 5 minutos e máxima de 20
minutos, ser um arquivo em mp4 e ter menos de 3.6 GB. No início do vídeo
deve ser feita uma apresentação sucinta da/o artista, seguida de uma
audiodescrição de sua aparência caso apareça sua imagem no vídeo,
atendendo ao quesito da acessibilidade, como por exemplo: Sou fulana de
tal, mulher branca de cabelos curtos e estou vestindo uma camisa azul. Não
é necessária uma descrição minuciosa.
2. No capítulo 7, referente ao calendário, o prazo de avaliação das propostas
pela comissão fica alterado de: 02/04/2021 até 15/04/2021 para: 12/04/2021
até 15/04/2021.

3. No item 6.2.1, referente às exigências das plataformas, onde se lê:
6.2.1: Envio do material no formato solicitado e conforme exigências da
plataforma Instagram.
Leia-se:
6.2.1: Envio do material no formato solicitado e conforme exigências das
plataformas Instagram e YouTube.

Fortaleza, 1º de abril de 2021.

Maria Pinheiro Pessoa de Andrade
Diretora da Secretaria de Cultura Artística da UFC

