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EDITAL PROEX Nº 32, de 20  de setembro de 2019 

 

SARAU PEDRA MENINA 

 

Dispõe sobre processo de inscrições de propostas de 

apresentações culturais e ações de extensão voltadas 

para as áreas de artes-cênicas, letras, música e 

turismo, em espaços no Paço da Misericórdia Centro 

de Artes e Fazeres, durante o Sarau Pedra Menina. 

 

A Universidade Federal de Ouro Preto, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), torna 

pública a abertura do processo de inscrição para a seleção de apresentações culturais e ações de 

extensão voltadas para as áreas de artes-cênicas, letras, música e turismo a serem realizadas por 

docentes, discentes e técnicos administrativos da UFOP nos espaços no Paço da Misericórdia 

Centro de Artes e Fazeres, durante a Feira dos Artesãos de Ouro Preto, em comemoração aos 50 

anos de UFOP. 

 

Dos objetivos 

A PROEX em parceria com as associações de artesãos de Ouro Preto pretende realizar o Sarau, 

com intuito de valorizar a poesia, a música, o teatro e o cinema durante a Feira dos Artesãos de 

Ouro Preto no Paço da Misericórdia, em edições já programadas para esse semestre. 

 

Das inscrições 

a) A proposta deve conter obrigatoriamente os itens exigidos no formulário eletrônico 

próprio; 

b) O  ato da inscrição implica conhecimento e aceitação de todos os itens deste documento; 

c) A proposta deverá ser submetida à PROEX até dia 27/09/2019, às 23h59, por meio 

eletrônico, através  do formulário disponível em: http://bit.do/e84ZZ. 

 

Das condições de participação 

a) Poderão participar: docentes e técnicos que são coordenadores de projeto de extensão nas 

áreas de artes-cênicas, letras, música, turismo e outras áreas afins; 

b) O número de propostas a serem aprovadas será definido de acordo com as demandas e 

possibilidades da PROEX; 

c) Caberá ao proponente selecionado providenciar o material cênico e técnico específico para a 

realização da proposta, como por exemplo: microfones especiais, máquinas especiais, cenários, 

elementos de cena, figurinos, iluminação etc.; 

d) A PROEX poderá utilizar imagens dos artistas e das atividades selecionadas para promoção 

do evento nesta e em outras edições e em seu material de registro  e divulgação;  

e) As apresentações serão realizadas entre os dias  15, 16 e 17/11; 

f) Serão avaliadas propostas de trabalhos de extensão da UFOP que contemplem 

apresentações artísticas, exposições, intervenções, exibições, oficinas, contação de histórias, rodas 

de conversa e mesas de debates, que serão apreciadas pela equipe de seleção.  
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Da seleção 

1. Os projetos apresentados serão analisados pela Comissão de Seleção que será composta por 

servidores da PROEX  e dos organizadores do Sarau, sendo considerados os seguintes quesitos: 

 Criatividade; 

 Viabilidade de execução; 

 Impacto nas comunidades locais. 

 

2. A seleção ocorrerá em uma etapa eliminatória. Nessa  etapa serão analisadas as propostas 

apresentadas no formulário eletrônico.  

 

Do resultado 

O resultado será divulgado no dia 06/10/2019. 

 

Do cancelamento 

Em caso de desistência, modificações, interrupções ou cancelamentos, o proponente deve avisar à 

PROEX com um mínimo de 20 dias de antecedência do dia marcado para apresentação no evento..  

 

Do cronograma da seleção 

 

Etapas Data 

Lançamento do Edital 20/09/2019 

Prazo de submissão das propostas 20 a  27/9 

Seleção das propostas 30/09 a 04/10 

Divulgação das propostas aprovadas e local de apresentação 06/10/2019 

 

 

 

 
 


