
 

 

CONVOCATÓRIA PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS E 

CULTURAIS PARA PROGRAMAÇÃO SOBRADO DR. JOSÉ LOURENÇO 

 

FAROL DAS ARTES 

 

1 – APRESENTAÇÃO 

1.1 O Instituto Sérvulo Esmeraldo, instituição selecionada através do Edital de 

Programação Artística e Cultural do Sobrado Dr. José Lourenço - 2020, em colaboração com 

o Sobrado Dr. José Lourenço, equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Estado do 

Ceará (SECULT), torna pública a convocatória para credenciamento de propostas artísticas 

e culturais, a fim de compor a programação do equipamento, a ser realizada pelo Projeto 

Farol das Artes entre agosto e dezembro de 2021. 

 

1.2 A ação se insere dentro de um conjunto de iniciativas que o Governo do Estado do 

Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Estado e sua Rede de Equipamentos, vem 

realizando com o objetivo de promover, fomentar e difundir a produção artística e cultural, 

mesmo no contexto de medidas de distanciamento social necessárias no período de 

pandemia do novo coronavírus, incentivando a produção em artes e a economia criativa 

através de iniciativas que contemplem artistas, coletivos, produtores culturais e demais 

profissionais cearenses do âmbito das artes e da cultura. 

 

1.3 Em cumprimento às diretrizes do Plano Estadual de Cultura, e dando continuidade ao 

avanço na implementação de políticas sólidas direcionadas a uma agenda afirmativa, serão 

adotados critérios de pontuação específica para beneficiar pessoas cuja residência se 

localiza em territórios de alta vulnerabilidade social e baixo IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), população LGBTQIA+, povos originários/ indígenas, 

população negra, comunidades quilombolas, comunidades ciganas, comunidades de 

terreiro de matriz africana e afro-brasileira, pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida, pessoas idosas e público infantil. 

 

1.4 O Projeto Farol das Artes é norteado por dois eixos curatoriais descritos a seguir: 

a) Poéticas em torno da noção de mulher – gênero historicamente associado à fragilidade, 

à subserviência e à passividade – que atualizam, discutem, subvertem e reconfiguram o 

campo simbólico do feminino; 



 

 

b) Produções artísticas de mulheres nordestinas que contribuíram de maneira destacada 

no desenvolvimento regional e nacional, ressaltando suas sensibilidades específicas que 

determinaram caminhos para a ação contemporânea. 

 

2 – OBJETO 

2.1 Constitui objeto desta convocatória a inscrição de projetos que poderão compor a 

programação do Sobrado Dr. José Lourenço, no período de julho a dezembro de 2021, tendo 

em vista o diálogo com os eixos curatoriais citados anteriormente e a adequação aos 

seguintes programas: Café do Zé, Residência artística e Ações culturais de múltiplas 

linguagens. 

 

2.2 CAFÉ DO ZÉ 

2.2.1 Dez (10) conversas acerca do campo das artes visuais, nos seus mais diversos aspectos 

e abordagens, com artistas, críticos, curadores, pesquisadores, gestores culturais, 

produtores culturais e educadores. O evento deve acontecer de forma presencial, híbrida 

e/ou virtual, a depender das determinações do Comitê Estadual de Enfrentamento à 

Pandemia do Coronavírus. 

 

2.2.2 As conversas terão uma (1) hora de duração e acontecerão sempre às 10h, aos sábados, 

podendo ser transmitidas através do perfil do instagram do Sobrado 

(https://www.instagram.com/sobrado154/) ou do canal do Youtube da Secretaria da 

Cultura do Estado do Ceará (https://www.youtube.com/c/SecultCearáGov). 

 

2.3 RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 

2.3.1 Ateliê de pesquisa e produção em artes visuais a ser habitado (de forma presencial, 

híbrida e/ou virtual) regularmente por artista ou coletivo a partir do mês de setembro de 

2021, no qual, além de se desenvolver o projeto indicado, também serão realizados ao 

menos quatro encontros (presenciais, híbridos ou virtuais, a depender das determinações 

do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus) com estudantes, 

pesquisadores e demais pessoas interessadas no âmbito das artes, a fim de se impulsionar 

o processo criativo do(a) residente. 

 

2.3.2 O desenrolar do projeto deve ser apresentado ao público numa conversa de abertura 

de processo com a curadoria do Projeto Farol das Artes. A conversa será transmitida 

https://www.instagram.com/sobrado154/
https://www.youtube.com/c/SecultCearáGov


 

 

virtualmente através do perfil do instagram do Sobrado 

(https://www.instagram.com/sobrado154/) ou do canal do Youtube da Secretaria da 

Cultura do Estado do Ceará (https://www.youtube.com/c/SecultCearáGov), ao final da 

experiência no ateliê. 

 

2.3.3 A Residência acontecerá no período de trinta (30) dias, ao longo do mês de setembro, 

podendo ou não ocupar algum espaço do Sobrado Dr. José Lourenço como ateliê aberto, 

seguindo rigorosamente os protocolos de segurança sanitária e distanciamento social. 

 

2.3.4 As propostas de Residência devem dialogar com pelo menos um dos dois eixos 

curatoriais descritos no início deste texto - a) questionamentos e ampliação do conceito de 

feminino e do papel da mulher nas artes, bem como a crítica à ausência de mulheres artistas 

em boa parte dos discursos da História da Arte tradicional; b) produções de mulheres 

nordestinas que contribuíram de maneira destacada no desenvolvimento regional e 

nacional, ressaltando suas sensibilidades específicas que determinaram caminhos para a 

ação contemporânea.   

 

2.3.5 Poderão participar artistas ou coletivos que prioritariamente atuem nas artes visuais 

(instalação, escultura, pintura, colagem, desenho, gravura, escultura, videoarte, fotografia, 

performance, intervenção urbana, web art etc.), mas também poderão ser aceitas propostas 

de outras linguagens artísticas que de algum modo tensionem o campo das visualidades. 

 

2.3.6 A proposta deverá incluir uma sugestão de cronograma de, no mínimo, vinte (20) 

horas, indicando dias e horários de realização da Residência (pesquisa e produção), bem 

como as datas dos encontros com interlocutores (artistas, críticos, pesquisadores etc.) que 

discutirão o projeto, ao longo do mês de agosto de 2021. 

 

2.4 AÇÕES CULTURAIS DE MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

2.4.1 Oito (8) ações (como oficinas, cursos teóricos, experimentos de dança ou teatro, 

performances, apresentações musicais, leituras dramáticas, lançamentos de publicações 

impressas etc.) de difusão cultural nas diversas linguagens artísticas a ocorrer entre agosto 

e dezembro de 2021. As ações devem acontecer de forma presencial, híbrida e/ou virtual, a 

depender da situação vigente. 

 

https://www.instagram.com/sobrado154/
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2.4.2 A Convocatória garantirá que a seleção dos projetos para este programa contemple 

pelo menos 50% de projetos cujas proponentes sejam pessoas com deficiência. 

 

2.4.3 Fica facultado à Comissão Avaliadora o remanejamento de projetos selecionados 

considerando a reserva de vagas destinada a pessoas com deficiência, nos seguintes casos: 

a) Quando não acudirem projetos selecionados suficientes cujos proponentes sejam pessoas 

com deficiência; 

b) Quando os projetos apresentados não obtiverem nota mínima de 2 pontos. 

 

2.4.4 Fica a critério de cada proponente definir formato, duração, metodologia e demais 

especificidades da proposta de ação enviada, tendo em vista possíveis ajustes com a equipe 

do Sobrado Dr. José Lourenço e a produção do Projeto Farol das Artes. 

 

2.5 Com a finalidade de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas 

com mobilidade reduzida, a Convocatória deve garantir que as propostas apresentadas 

estejam ao alcance de todos os indivíduos, perceptíveis a todas as formas de comunicação 

e com sua utilização de forma clara, permitindo o conforto, a segurança e a autonomia dos 

usuários. 

 

2.6. Para que as propostas sejam acessíveis, devem oferecer serviços que garantam o 

acesso, a utilização e compreensão por qualquer pessoa, independente de sua condição 

física, comunicacional e intelectual. 

 

2.7 O critério da acessibilidade é parte integrante dos aspectos norteadores de pontuação 

para todos os projetos submetidos a esta Convocatória, sendo essencial para contabilização 

de pontos na sua avaliação. 

 

2.8 A presente convocatória busca ampliar, por meio do cadastro das propostas, as opções 

da curadoria, levando em consideração possíveis relações com os eixos curatoriais descritos 

no início deste documento. 

 

2.9 As ações deverão ocorrer rigorosamente nos dias, horários e locais (de modo virtual, 

híbrido ou presencial, a depender das condições vigentes) preestabelecidos pelo Projeto 

Farol das Artes, em acordo com proponentes responsáveis pela execução da proposta 



 

 

selecionada, não sendo permitidos atrasos e mudanças. Em caso de desistência, cabe à 

curadoria substituir o projeto sem ônus para nenhuma das partes. 

 

2.10 A programação é voltada para a valorização da produção cultural e artística da cena 

cearense, levando em conta a diversidade cultural nos seus mais amplos aspectos e 

contemplando os programas descritos anteriormente (Café do Zé, Residência artística e 

Ações culturais de múltiplas linguagens), atividades realizadas pelo Projeto Farol das Artes 

que fortalecem a difusão cultural na região. 

 

2.11 Caberá ao proponente providenciar equipamentos técnicos e materiais cênicos 

específicos de sua atividade.  

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Estão habilitados a apresentar propostas para este credenciamento artistas, curadores, 

pesquisadores em arte, produtores culturais e coletivos de arte nascidos no Ceará e/ou que 

tenham seu domicílio no território do estado do Ceará. 

 

3.2 Poderão se inscrever Pessoas Jurídicas constituídas por artistas, técnicos(as), 

produtores(as) culturais e/ou grupos e companhias, com ou sem fins lucrativos, de 

natureza cultural. 

 

3.2.1 Microempreendedor Individual (MEI) não pode representar juridicamente outros 

artistas ou coletivos. 

 

3.3 Cada artista, profissional do campo artístico-cultural ou coletivo de arte poderá 

inscrever uma ou mais propostas, sendo selecionada apenas uma (1) proposta por 

proponente. 

 

3.4 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade da 

proponente. Na hipótese de constatação de declaração falsa, a proponente terá sua 

proposta desclassificada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis. 

 

 



 

 

4 – DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma online por 

meio da plataforma Mapa Cultural do Ceará, através do link mapacultural.secult.ce.gov.br, 

no período do dia 28 de junho de 2021 até as 23h59min do dia 23 de julho de 2021. Para a 

realização da inscrição, deve-se criar um perfil no Mapa Cultural do Ceará. 

 

4.2 Não serão aceitos, para efeito de inscrição, projetos entregues presencialmente ou 

materiais postados via Correios. 

 

4.3 Para efeito de inscrição neste Edital, todas as proponentes deverão estar previamente 

cadastradas no Mapa Cultural do Ceará, no seguinte endereço: 

https://mapacultural.secult.ce.gov.br. 

 

4.4 Proponentes que já têm cadastro no Mapa Cultural do Ceará e nos Mapas dos municípios 

de Juazeiro do Norte, Chorozinho, Sobral, Fortaleza e Guaramiranga não precisam fazer 

novo cadastro, podendo atualizar informações que julgarem necessárias até a data de envio 

de sua inscrição. 

 

4.5. O tutorial para realizar inscrição pelo Mapa Cultural do Ceará está disponível em 

https://cultura-ceara.gitbook.io/tutorial-para-o-usuario-do-mapa-cultural/primeiros-

passos/co mo-se-inscrever-nos-editais 

 

4.6 As inscrições devem seguir as orientações aqui contidas (observe lista de informações e 

documentações necessárias para a inscrição nos Anexos) e apresentar todos os itens 

solicitados pelo formulário na plataforma do Mapa Cultural do Ceará.  

 

4.7 O Mapa Cultural do Ceará é um banco de dados que compõe o Sistema de Informações 

Culturais do Estado do Ceará (Siscult), previsto no Decreto nº 28.442, de 30 de outubro de 

2006, que regulamenta a Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, que institui o Sistema 

Estadual da Cultura e vincula-se aos mapas culturais integrados ao Sistema Nacional de 

informações e Indicadores Culturais no âmbito da Secretaria Especial da Cultura, vinculada 

ao Ministério da Cidadania.  

 

4.8 O cadastro no Mapa Cultural do Ceará se constitui em uma página online do(a) 



 

 

candidato(a), cujas informações e documentos inseridos são para fins de apresentação de 

currículo e portfólio de projetos e ações desenvolvidos que comprovam o histórico de 

atuação profissional no campo artístico-cultural. 

 

4.9 É de inteira responsabilidade da proponente manter todas as informações no Mapa 

atualizadas, bem como prezar pela exatidão e veracidade das mesmas. 

 

4.10 É necessário o preenchimento e envio integral do formulário de inscrição. Serão 

consideradas válidas somente as inscrições finalizadas, por meio do envio da proposta, até 

o horário e data limite estipulados nesta convocatória. Serão desconsideradas as propostas 

com status de rascunho, que se constituem como propostas NÃO enviadas. 

 

4.11 O Instituto Sérvulo Esmeraldo e a Secult não se responsabilizarão por 

congestionamento do sistema, site fora do ar ou qualquer fato superveniente que 

impossibilite a inscrição principalmente nos últimos dias do prazo de inscrição. 

 

4.12 É vedada a participação de servidores públicos ativos ou terceirizados da Secretaria 

da Cultura do Estado do Ceará, assim como de funcionários do Instituto Dragão do Mar 

neste credenciamento. Essa vedação se estende a cônjuge ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o 2º grau. 

 

5 – DO PROCESSO DE CURADORIA 

5.1 As propostas serão convidadas pelas coordenações do Projeto Farol das Artes e do 

Sobrado Dr. José Lourenço, considerando as diretrizes idealizadas pela curadoria. 

 

5.2 Diretrizes gerais da curadoria e pontuações respectivas: 

 

Diretriz Pontuação 

Diversidade e qualidade estética da proposta. 1,5 pontos 

Exequibilidade da proposta. 1,0 ponto 

Qualificação das pessoas envolvidas no projeto. 1,0 ponto 

Capacidade de adequação da proposta. 1,0 ponto 



 

 

Previsão de acessibilidade na proposta. 1,5 pontos 

Relação da proposta com os eixos curatoriais. 1,0 ponto 

Protagonismo de mulheres, LGBTQIA+, negres, periféricas(os), povos 
originários, quilombolas, comunidades ciganas, povos de terreiro, pessoas 
idosas e público infantil. 

1,5 pontos 

Contribuição e abrangência da proposta no fortalecimento de direitos 
culturais no âmbito dos direitos humanos, da diversidade, da equidade de 
gênero, transversalidade de linguagens artísticas, do acesso e da inclusão 
cultural, social e artística. 

1,5 pontos 

 

6 – DAS RESPONSABILIDADES, CONDIÇÕES E VALORES 

6.1 Será de responsabilidade da organização e de proponentes das propostas selecionadas: 

- Realizar as atividades respeitando decretos e protocolos sanitários vigentes no Estado do 

Ceará e nos municípios; 

 

6.2 Serão de responsabilidade das(os) artistas e/ou coletivos selecionados: 

- Seguir rigorosamente os protocolos de segurança sanitária e distanciamento social 

conforme informações disponibilizadas pela produção, nos casos de ações presenciais; 

- Assinar o Termo de Compromisso e o Termo de Autorização de Uso de Imagem no 

momento da contratação. 

 

6.3 Os valores dos cachês para cada proposta são, de acordo com o respectivo programa, 

são os seguintes: 

Programa Quantidade Cachê Duração 

Café do Zé 10 R$ 500,00 1 hora 

Residência artística 1 R$ 4.000,00 30 dias 

Ações culturais de múltiplas 
linguagens 

8 R$ 1.800,00 A definir, de acordo com a 
proposta 

 

7 – DAS PROPOSTAS SELECIONADAS 

7.1 A Curadoria do Projeto é investida de autonomia e independência quanto às suas 

avaliações. Não caberá recursos. 

 

7.2 A curadoria se reserva o direito de sugerir ações que achar fundamental para compor a 



 

 

exequibilidade, adequação orçamentária, diversidade ou quaisquer outras alterações 

necessárias para ajustar as propostas a serem realizadas por este projeto. 

 

7.3 A/o artista, a/o profissional ou o coletivo responsável pela proposta será informada(o) 

sobre sua eventual participação na programação do Sobrado através de e-mail que conterá, 

resumidamente, o objeto, a sugestão de data e/ou carga horária, o detalhamento de 

questões de produção etc. 

 

8 – DA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS 

8.1 A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, o Sobrado Dr. José Lourenço, o Instituto 

Sérvulo Esmeraldo e o Projeto Farol das Artes se reservam o direito de publicar e 

reproduzir o material depositado neste banco de dados em sítios eletrônicos 

institucionais, durante a execução dos Editais e eventos futuros realizados, em vídeos 

institucionais, desde que não haja finalidade comercial, com fito em divulgar a produção 

cultural cearense. Ao incluir o material neste sistema, o(a) autor(a)/detentor(a) dos 

direitos autorais sobre a(s) obra(s)/ criação(ões) ora depositadas decide pela Cessão de 

Direitos Autorais e conexos a Secult relativos aos direitos patrimoniais e de autor 

referentes à obra(s)/criação(ões) em questão, com fundamento nos artigos 28, 29, I, V e X 

a 33 da Lei Federal nº 9.610. 

 

8.2 O apoio da Secretaria de Cultura deve ser citado em todas as entrevistas ou notas 

concedidas pela proponente selecionada à imprensa (rádio, TV, jornal impresso, Internet 

e outros), na divulgação do projeto. Todo material de divulgação feito pela proponente 

e/ou exibido fora dos canais institucionais desta Convocatória, deverão constar as 

logomarcas do projeto, do equipamento envolvido, Secult e Governo do Estado do Ceará, 

as quais devem ser solicitadas à Assessoria de Comunicação do equipamento com, no 

mínimo, 10 (dez) dias de antecedência. Todo o material produzido deve ser enviado à 

assessoria para aprovação prévia. 

 

8.3 A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, o Sobrado Dr. José Lourenço e demais 

parceiros envolvidos na realização do presente projeto (Instituto Sérvulo Esmeraldo e 

Projeto Farol das Artes) farão a divulgação, mediante aprovação das marcas pela 

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Cultura, por meio de sites próprios e perfis 

nas redes sociais, além da divulgação junto à imprensa local. 



 

 

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 As proponentes e suas colaboradoras deverão respeitar, em todo o processo de 

produção, as normas de distanciamento social estabelecidas pelo Governo do Estado do 

Ceará ao tempo da execução das propostas, sob pena de desclassificação ou rescisão 

contratual. 

 

9.2 A inscrição das propostas importará no conhecimento das presentes instruções e na 

pronta aceitação das condições estabelecidas para o concurso, tais como se encontram 

definidas nesta Convocatória e em seus anexos. 

 

9.3 Nos casos de número de inscrições insuficiente ou de não haver projetos com a 

pontuação mínima estabelecida, as Coordenações do Projeto Farol das Artes se reservam o 

direito de convidar outros projetos não inscritos nesta Convocatória. 

 

9.4 Para a resolução de dúvidas a respeito deste credenciamento, as pessoas interessadas 

poderão entrar em contato através do email: faroldasartes@gmail.com 

 

Fortaleza, 24 de junho de 2021. 

 

 

Maria Auxiliadora Guimarães 

Instituto Sérvulo Esmeraldo 

 


