
I ADITIVO
CONVOCATÓRIA DE PROJETOS 
ARTÍSTICOS PARA A ESTAÇÃO DAS 
ARTES EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 007/2022.
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E OUTROS
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A Estação das Artes, integrante da Rede Pública de Equipamentos Culturais 
da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult - Ceará), com gestão em 
parceria com o Instituto Mirante, com objetivo promover uma programação 
cultural aberta, diversa, democrática, acessível e gratuita, composta por 
diferentes manifestações artísticas que irão integrar as atividades da Estação 
das Artes, vem informar QUE ALTERA NESTE EDITAL os seguintes tópicos: 

Fotos: Eduardo Abreu



“QUAL O PRAZO
DE INSCRIÇÃO?"

O cadastro de projetos será gratuito e ocorrerá no período de 04 de outubro 
a 16 de outubro de 2022 e será efetivado, somente, pela internet através do 
preenchimento de ficha online na plataforma Mapa Cultural do Ceará. Ou seja, 
estamos prorrogando as inscrições para quem quiser até o dia 16 de outubro

Inscrições 04/10 a 16/10

Análise e Seleção das Propostas (Curadoria) 17/10 a 22/10

Publicação do Resultado Preliminar 23/10

Interposição de Recursos 24/10 e 25/10

Análise dos Recursos 26/10 e 27/10

Publicação do Resultado Final 28/10

Início da programação Novembro de 2022
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“QUE FORMATOS
DE TRABALHO
SERÃO ACEITOS?”

Para os proponentes que queiram enviar propostas de apresentações que 
sejam de grupos e coletivos devem inserir a proposta no FORMATO (exceto 
música): Apresentações de espetáculos (grupos e coletivos) - Apresentações 
de artes cênicas, contação de histórias e outros formatos adaptados a espaços 
alternativos que não exigem caixa cênica.

Que formatos de trabalho serão aceitos?

FORMATOS - apresentações em espaços alternativos

Oficinas criativas Propostas que contemplem atividades de caráter 
educativo e promovam o conhecimento em diferentes 
campos da arte e da cultura.

Apresentações de 
espwetáculos (solo ou 
esquete)

Apresentações de artes cênicas, contação de histórias e 
outros formatos adaptados a espaços alternativos que não 
exigem caixa cênica.

Apresentações de 
espetáculos (grupos e 
coletivos)

Apresentações de artes cênicas, contação de histórias e 
outros formatos adaptados a espaços alternativos que não 
exigem caixa cênica.

Apresentações e 
instalações de Artes 
Visuais

Apresentações de performances, intervenções urbanas, 
exposições e projeções.

Apresentações musicais Bandas, grupo musical popular, instrumental solo, duo ou 
trio e apresentações de DJs.

Sarau Ações literárias, slam, batalha de rima, lançamentos e 
relançamentos literários, rodas de conversas sobre a 
literatura brasileira e, em especial, cearense. 



5

Fortaleza, 14 de outubro de 2022

Lara Fernandes Vieira 
Diretora presidenta do Instituto Mirante

Uliana Lima 
Diretora da Estação das Artes
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