
 
 

 
 

EDITAL Nº 002/2019/UFSJ/PROEX – SELEÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICO-CULTURAIS 
MUTIRÃO CULTURAL ECOLOGIA DOS SABERES 

 
CAPÍTULO I – DO OBJETO 

 

1.1 – A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), responsável do Programa Institucional de 
Extensão Universitária “Inverno Cultural UFSJ”, torna público o presente edital, para seleção de propostas 
artístico-culturais do Mutirão Cultural Ecologia dos Saberes, um conjunto de atividades que farão parte do 
31º Inverno Cultural UFSJ, a ocorrer no período de 20 a 28 de julho de 2018, em São João del-Rei/MG. 
 
1.2 – Apresentação:  

 

 

Você já esteve em uma imensa praça toda gramada para se reunir com amigos, bater uma bola, soltar pipa? Sim, 
espaços gramados são muito bons. Mas espere um pouco... a gente sabe muito bem que se tiver só a grama não 
dá para aproveitar tanto assim, o sol é forte durante quase todo o dia. E se este espaço tivesse algumas árvores 
para fazer sombra na hora que o calor apertar? Pensando bem, nada como uma sombra de uma grande 
gameleira. E flores? Sim, flores são fundamentais, e também algumas árvores frutíferas: abacateiro, acerolas, 
jabuticabas, amoras, iam contribuir bastante na hora do picnic. Isso seria legal! Além do mais, os passarinhos 
adoram. Por falar em pássaros, essa grande praça podia ter uma horta também, daí a gente ia passear e levava 
para casa uns pés de alface, brócolis, abobrinhas, temperos diversos... e se tivesse uma água cristalina 
descendo direto da serra, uma fonte onde a gente pudesse tomar uma ducha ia ser demais! 

Essa conversa imaginária sobre a praça tem muito a ver com nossa proposta para o Mutirão Cultural Ecologia 
dos Saberes, no Fortim dos Emboabas. Os conhecimentos, as sabedorias, as artimanhas do ensinar e aprender 
têm de ser como os elementos que formam nossa praça imaginária: diversos. Só a grama estava bom, mas ainda 
faltava alguma coisa, não é mesmo? Com a chegada das árvores, flores, pássaros, hortaliças e a fonte de água, 
o ecossistema ficou muito mais rico, e porque não mais sabido?!! E é assim que queremos nossa universidade!!! 

 
1.3 – A realização das atividades de que trata este edital está vinculada à disponibilidade de recursos 
orçamentários e técnicos e terá vigência somente durante o evento – 20 a 28 de julho de 2019 –, sem 
prorrogação. 
 

CAPÍTULO II – DOS PROPONENTES 
 
2.1 – Poderão inscrever propostas artístico-culturais para a participação na 31ª edição do Inverno Cultural 
UFSJ Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas devidamente constituídas, com ou sem fins lucrativos, 
nacionais ou estrangeiras (desde que no país exerçam suas atividades com regularidade), individualmente 
ou em grupo, com representação própria ou por meio de representante legal. 
 
2.2 – Os proponentes menores de 18 (dezoito) anos só poderão inscrever-se mediante autorização dos pais 
ou responsáveis, com firma reconhecida (conforme modelo Anexo I deste edital), acompanhada da cópia 
legível da Carteira de Identidade desses últimos. 
 
2.3 – É vedada a participação, direta ou indiretamente, neste edital de: 
 a) envolvidos no Programa de Extensão Inverno Cultural UFSJ;  
 b) empregados e/ou diretores da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei; 
 c) dirigente e/ou servidor da Universidade Federal de São João del-Rei. 
 
  



 
 

 
 

CAPÍTULO IV – DAS CATEGORIAS/MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO  
 

4.1 – Para fins deste edital, considera-se “proponente externo” o proponente de localidade situada a mais 
de 50 km de distância de São João del-Rei/MG, e “proponente local” aquele cuja localidade se situar a 
menos de 50 km de distância da referida cidade. 
 

4.1.1 – No caso de propostas externas, já está acrescido e incorporado à remuneração bruta da 
categoria/modalidade – e diferenciado de propostas locais – valor, especificado no item 4.3, para auxílio 
referente aos custos de transporte, alimentação e hospedagem do artista e toda a equipe, sendo de inteira 
responsabilidade dos proponentes as providências relativas a tais itens. 
 

4.2 – Os interessados poderão inscrever-se nas categorias das áreas a seguir, sem limite de propostas, 
desde que estas sejam diferentes entre si.  
 

4.2.1 – No caso de inscrição de uma mesma proposta em categorias diferentes, apenas uma delas será 
considerada, sem consulta ao proponente, conforme demanda da Coordenação Geral do festival, e as 
demais automaticamente desclassificadas. 

 

4.3 – CATEGORIAS: 

 

4.3.1 – A chamada para o Mutirão Cultural é destinada a mestras e mestres dos conhecimentos 
tradicionais, artistas e artesãos locais, trabalhadores de reconhecido valor artístico e/ou cultural, mas 
que não necessariamente precisam ter diploma ou empresa formal... “O que vamos precisar no nosso 
Mutirão Cultural?”: 
 
a) Vamos Precisar de Arte: (CATEGORIA para Pessoa Jurídica) 

São João del-Rei é notoriamente conhecida por sua história e por seus artistas e artesãos. A região 
onde o Fortim dos Emboabas se encontra é berço de diversos artistas, alguns reconhecidos e outros 
nem tanto. Esta categoria é para coletivo de artistas e/ou curadores que se empenhem em montar 
uma exposição com artes de todo o tipo, garimpadas na comunidade ao longo do Inverno Cultural 
UFSJ. A exposição irá crescendo gradativamente e será aberta ao público nos dias finais do mutirão 
criativo.  
Valor: R$ 3.000,00 (até 10 classificados) 

 
b) Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula: (CATEGORIA para Pessoas Física e 

Jurídica) 
Os trabalhos manuais também podem dialogar com as artes. Esta categoria é para você que tem 
um ofício e acredita que ele também é uma forma de expressão artística. Aqui vale bordado e tricô, 
customização de bicicletas, penteados e cortes afros, DJ´s, marcenaria, serralheria artística, dentre 
outros. 
Valor: proponente local R$ 800,00 / proponente externo R$ 1.000,00 (até 10 classificados) 

 
c) Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula: (CATEGORIA para Pessoas Física e 

Jurídica) 
O mutirão criativo do Fortim dos Emboabas precisa formar e informar futuros comunicadores. Esta 
categoria de oficinas é destinada à comunicação popular: podem se inscrever cartazistas e letristas, 
grafiteiros, radialistas, fazedores de jornal mural, cineastas e videomakers, educomunicadores em 
geral.   

Valor: proponente local R$ 800,00 / proponente externo R$ 1.000,00 (até 10 classificados) 
  



 
 

 
 

 
 

d) Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula: (CATEGORIA para Pessoas Física e 
Jurídica) 
Uma festa bonita é feita com muita música e dança. Esta categoria é destinada a músicos, 
percussionistas, bailarinos, aderecistas, dentre outros, provenientes das escolas de samba de São 
João del-Rei que desejam repassar seus conhecimentos para novas gerações. 
Valor: proponente local R$ 800,00 / proponente externo R$ 1.000,00 (até 10 classificados) 

 
e) Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula: (CATEGORIA para Pessoas Física e 

Jurídica)  
A culinária tradicional é fundamental para a preservação e integração das culturas populares. Esta 
categoria é destinada a cozinheiras e cozinheiros que ensinarão alguns segredos da cozinha. 
Valor: proponente local R$ 800,00 / proponente externo R$ 1.000,00 (até 10 classificados) 

 
f) Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias): (CATEGORIA para Pessoa Física) 

Os griôs são as mestras e mestres do saber que tem o compromisso de preservar e transmitir as 
histórias, as tradições, os conhecimentos e as canções de seu povo. Este chamado do mutirão 
cultural é para os guardiões do conhecimento tradicional: reinadeiros, mestras e mestres das 
culturas afrodescendentes traduzidas nos cantos, rezas, rituais, danças e muitas outras 
manifestações. 
Valor: proponente local R$ 500,00 / proponente externo R$ 700,00 (até 10 classificados) 

 
4.4 – A Organização Geral do Inverno Cultural UFSJ não se responsabilizará por quaisquer custos que se 
façam necessários para a elaboração, montagem, desmontagem e transporte de equipamentos, peças, obras 
ou ações artísticas que se façam necessários para a realização da atividade selecionada, que não estejam 
previstos neste Edital. 
 

CAPÍTULO V – DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

5.1 – As inscrições das propostas para o Inverno Cultural UFSJ estarão abertas conforme Cronograma 
(Capítulo X) e deverão ser realizadas pelos meios:  

 
- Pelo e-mail mutiraocultural2019@gmail.com; OU 
- Presencialmente, entregando um documento físico; OU 
- Presencialmente, entregando um arquivo de áudio; OU 
- Pelos Correios, enviando documento físico ou arquivo de áudio para: 

 

Coordenação Geral do Inverno Cultural UFSJ 

Praça. Dep. Augusto das Chagas Viegas, nº 17, 

Largo do Carmo, Centro 

São João del–Rei/MG 

Cep: 36.300-088 

 
 
 

  



 
 

 
 

5.1.1 – No corpo do e-mail, documento físico ou arquivo de áudio, devem constar os seguintes itens: 
  

- IDENTIFICAÇÃO: 
 a) Nome completo; 
 b) CPF/Identidade; 
 c) Data de nascimento; 
 d) Endereço; 
 e) Telefone; 
 f) E-mail; 
   
 - Para PESSOA JURÍDICA acrescentar: 
 a) Razão social; 
 b) CNPJ; 
 c) Endereço; 
 d) Telefone; 
 e) E-mail. 
 
 - PROPOSTA: 
 a) Categoria de inscrição; 
 b) Título da proposta; 
 c) Nome do profissional/artista/grupo; 
 d) Resumo da proposta; 
 e) Número de vagas; 
 f) Infraestrutura necessária (tipo de espaço físico e materiais utilizados); 

g) Ver o ANEXO III e indicar a classificação etária correspondente. 
 
5.2 – O ato de inscrição, em qualquer uma das modalidades constantes do item 4.3, implicará no 
reconhecimento e concordância, por parte do proponente e sua equipe, de todas as condições estipuladas no 
presente edital, bem como na manifestação do pleno conhecimento do Programa de Extensão Inverno 
Cultural UFSJ e confirmação sobre o desejo de participar do mesmo, com a atração inscrita, em data a ser 
estabelecida pela coordenação do evento entre os dias 20 e 28 de julho de 2019, na cidade de São João del-
Rei/MG. 

 
5.3 – Serão consideradas válidas apenas as inscrições realizadas até às 17 horas da data limite 
estabelecida no Cronograma (Capítulo X) deste edital. 
 

5.3.1 - Ao final das inscrições, a Coordenação Geral do Inverno Cultural UFSJ entrará em contato 
com os proponentes para fornecer o número de inscrição referente à proposta inscrita. 

 
5.4 – A Comissão Organizadora do Inverno Cultural poderá, a qualquer tempo, solicitar informações ao 
proponente e fixar prazo para o seu fornecimento. 
 
5.5 – As propostas aprovadas e aceitas pela Comissão Organizadora do Inverno Cultural não poderão sofrer 
alterações após a seleção sem a devida anuência da Coordenação Geral do Festival, sob pena de 
desclassificação. 
 
5.6 – A Comissão Organizadora não se responsabiliza por propostas não submetidas por motivo de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas, sobrecarga nos sistemas, 
falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. 
 
 
 
  



 
 

 
 

CAPÍTULO VI – DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO  
 
6.1 – No ato da inscrição, não será necessária nenhuma comprovação documental, apenas os dados 
constantes no item 5.1.1. 
 
6.2 – Após a divulgação dos resultados, o proponente selecionado será contatado pela Coordenação Geral 
do Inverno Cultural UFSJ e terá 7 DIAS para providenciar todos os documentos necessários abaixo , sob 
pena de desclassificação. 
 

6.2.1 – Para Pessoa Física, o proponente deverá entregar:  

● Cópias do RG e CPF. 

● Comprovante de endereço,  

● Cópia do PIS/PASEP ou NIT. 

● dados bancários. 

● Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União válida. 
(Disponível no link:  
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICE
RTIDAO.ASP?TIPO=1)  

● Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa. (Disponível no link: 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 

● Certidão Negativa na Lista de Inidôneos – TCU (Disponível no link: 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:)  

● Em caso de participante menor de 18 (dezoito) anos de idade, autorização dos pais ou 
responsáveis, com firma reconhecida (modelo ANEXO II) 

 
6.2.2 – Para Pessoa Jurídica, o proponente deverá entregar:  

● documento de constituição da empresa (com objetivo social compatível com as atividades 
previstas neste edital),  

● cópias do RG e do CPF do representante legal da Pessoa Jurídica,  

● certidão de CNPJ (disponível no link  
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/consultas-cnpj); 

● Certidão Negativa de Débito da Receita Federal. (Disponível no link: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICerti

dao.asp?Tipo=1)  

● Certidão Negativa de Débito do FGTS (Disponível no link: 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp (Passo 1: Digite o 

CNPJ e o Código de Verificação e clique em "Consultar". Passo 2: Clique em "Obtenha o 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF". Passo 3: Clique em "Visualizar" e depois em 

"Imprimir". * Funciona melhor no navegador Internet Explorer.) 

● Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Disponível no link: http://www.tst.jus.br/certidao) 

● Certidão do Conselho Nacional de Justiça. (Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form)   

● Consulta ao Portal Transparência. (Consulta ao Portal Transparência. Disponível no link: 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis (Passo 1: Clique em "CPF/CNPJ" no canto esquerdo. 

Passo 2: Digite o CNPJ ou CPF e clique em "Adicionar". Passo 3: Clique em "Consultar". Passo 

3: Para imprimir o resultado, clique em "Imprimir".) 

● Certidão Negativa do TCU. (Disponível no link: https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0)  

● dados bancários completos vinculados ao CNPJ da proposta apresentada. 



 
 

 
 

 
 

 
Parágrafo único: para conhecimento das Certidões Negativas que consta nos itens 6.2.1 e 6.2.2, acesse o 
endereço https://ufsj.edu.br/dimap/certidoes_negativas_de_debitos.php 
 
6.3 – A Coordenação Geral do Inverno Cultural fornecerá aos selecionados todas as instruções necessárias 
para o envio da documentação, assim como os links para a retirada das certidões online, e, para Pessoas 
Jurídicas, modelo de Nota Fiscal. 

 
CAPÍTULO VII – DO CONTRATO, DA REMUNERAÇÃO E SEU PAGAMENTO 

 
7.1 – Aos premiados poderão ser exigidas assinaturas de contratos ou a utilização de quaisquer das 
alternativas previstas no artigo 62 da Lei n° 8.666/93. 
 
7.2 – A remuneração indicada no item 4.3, a ser paga aos eventos classificados, encontra-se em VALOR 
BRUTO, incidindo, no momento do pagamento, todos os tributos legais pelo contribuinte, conforme legislação 
tributária em vigor, além das retenções nas fontes determinadas por lei. 
 
7.3 – As condições de pagamento para propostas aprovadas constam nos Anexos IV e V. 
 
 

CAPÍTULO VIII – CONDIÇÕES GERAIS  
 

8.1 – Após seleção, os proponentes não poderão cancelar as atividades, exceto se por justa causa, 
devidamente comprovada. 
 
8.2 – Todo o material solicitado e fornecido aos profissionais para a realização dos eventos deverá ser 
devolvido em perfeitas condições à Organização do Inverno Cultural UFSJ, utilizado ou não. 
 
8.5 – É expressamente vedado aos proponentes classificados, por si ou por seus representantes, a citação, 
menção ou conexão da atividade contratada com quaisquer patrocinadores ou apoiadores particulares e/ou 
estranhos ao Inverno Cultural UFSJ, concorrentes ou não dos patrocinadores e apoiadores oficiais do evento, 
salvo autorização expressa da Coordenação Geral do evento. 
 

CAPÍTULO IX – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS ACEITAS 
 
9.1 – Para julgamento das propostas, serão adotados os seguintes critérios, com os respectivos valores em 
pontos: 

a) Criatividade, originalidade e qualidade artística da proposta – 50 pontos; 
b) Viabilidade técnica e orçamentária da proposta – 50 pontos. 

 
9.3 – As propostas serão selecionadas por uma Comissão Especial de Julgamento, designada pela Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ para esse fim, que terá autonomia plena para 
desclassificar as propostas que não se enquadrarem às exigências do presente edital. 
 
9.4 – A Comissão Especial de Julgamento se reserva o direito de propor adequações, se necessário. 
 
9.5 – Os resultados preliminar e final, contendo as propostas aprovadas, será divulgado apenas na página 
www.invernocultural.ufsj.edu.br. 
 
9.6 – O proponente poderá interpor recurso à decisão no período de 3 (três) dias úteis após a divulgação 
preliminar das propostas selecionadas, de forma clara, consistente e objetiva, e deverá ser enviado para o e-
mail mutiraocultural2019@gmail.com. 
 



 
 

 
 

9.6.1 – O recurso será dirigido à área correspondente e sua decisão é soberana e última instância, não 
cabendo nova contestação. 
 
9.6.2 – Não serão aceitos como recursos os pedidos para o conhecimento de pontuação obtida ou 
motivos de não seleção de propostas. 
 

CAPÍTULO X – CRONOGRAMA 
 

Etapas Período 

Período de consulta ao edital após publicação 30/01/2019 a 17/03/2019 

Período de inscrição das propostas culturais 18/03/2019 a 25/03/2019 

Período de análise das propostas 26/03/2019 a 15/04/2019 

Divulgação do resultado preliminar 16/04/2019 

Interposição de recursos 17/04/2019 a 24/04/2019 

Contrarrazão 25/04/2019 a 02/05/2019 

Análise de recursos 03/05/2019 a 09/05/2019 

Divulgação do resultado final 10/05/2019 

31º Inverno Cultural UFSJ 20 a 28 de julho de 2019 

 
 

CAPÍTULO XI – DOS DIREITOS DE IMAGEM, SOM E DOS QUE LHE FOREM CONEXOS 
 

11.1 - Os participantes são pessoalmente responsáveis pela originalidade e titularidade das ações artístico-
culturais, sendo de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do artista inscrito a observância e 
regularização de toda e qualquer questão concernente a Direitos Autorais, Conexos e de Imagem e Som 
relativos às ações artístico-culturais, à exposição/exibição/apresentação/condução e à documentação 
encaminhada para o processo de seleção.  
 
11.2 – A Universidade Federal de São João del-Rei, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, a 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei (FAUF), a Comissão Organizadora e a 
Comissão de Julgamento e Seleção serão isentos de quaisquer responsabilidades, cíveis ou criminais, 
resultante de falsa imputação de autoria, titularidade ou originalidade das ações artístico-culturais, 
eventualmente apuradas.  
 
11.3 - Ficam cedidos à UFSJ e FAUF, na condição de organizadoras do 31º. Inverno Cultural UFSJ, todos os 
direitos de documentar e fazer uso de imagens, por meio de foto, vídeo, texto, site ou qualquer outro meio de 
registro e divulgação, durante todas as etapas de realização da proposta artístico-cultural selecionada; 
incluindo a montagem/desmontagem das atividades e toda e qualquer programação relacionada ao evento. 
 

 
 

CAPÍTULO XII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 – Qualquer participante poderá impugnar ou requerer esclarecimentos sobre os termos deste edital até 
o 3º (terceiro) dia útil que anteceder o prazo final das inscrições das propostas por meio do correio eletrônico 
invernocultural@ufsj.edu.br. As impugnações serão decididas em 2 (dois) dias úteis pela Coordenação Geral 
do Projeto, devendo seu resultado ser divulgado na página www.invernocultural.ufsj.edu.br. 
 
12.2 – A Comissão Especial de Julgamento é soberana, tendo autonomia para anular resultados, manter 
decisões, dentre outros.  
 
12.3 – Os casos omissos serão decididos pela Coordenação Geral do Inverno Cultural UFSJ. 
 



 
 

 
 

12.4 – Para mais esclarecimentos os interessados deverão entrar em contato com a Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários, pelo telefone (32) 3379-2510, no horário das 9h às 12h00 e das 14h às 
17h00, de segunda a sexta-feira, ou pelo endereço eletrônico multiraocultural2019@gmail.com.  
 

CAPÍTULO XIII – CLÁUSULA DO FORO 
 
13.1 – Para questões suscitadas e não resolvidas administrativamente, elege–se como competente para 
dirimi-las o Foro da Subseção Judiciária Federal de São João del–Rei/MG, que os conhecerá e julgará, na 
forma da Lei. 
 
 
 
 
 

São João del-Rei, 30 de janeiro de 2019. 
 
 

Ivan Vasconcelos Figueiredo 
Pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 
Coordenador geral do 31º. Inverno Cultural UFSJ 

Presidente da Comissão Especial de Julgamento das Propostas do 31º. Inverno Cultural UFSJ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

ANEXO I - PROCURAÇÃO EM QUE NOMEIA A PESSOA JURÍDICA INDICADA COMO SEU 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

Eu, ___________________________________________________________________(nome completo), 
__________________(nacionalidade), ________________(estado civil), _______________(profissão), 
portador(a) do CPF nº _________________, RG nº_____________, expedido pelo ______ (órgão), residente 
e domiciliado(a) a ____________________________________(rua, avenida, etc.), bairro 
__________________, município ______________________, Estado ______, CEP ____________ telefone 
(__)___________, nomeio e constituo pelo presente instrumento, como meu (minha) Representante, a 
empresa___________________________________________(nome da empresa), também denominada 
como _________________(nome fantasia, se houver), CNPJ nº ______________, sita a 
____________________________________________________________________(endereço da empresa), 
neste ato representada por ___________________________(nome do(a) representante legal), portador(a) 
do CPF nº ______________________, RG nº_________________, com poderes para realizar inscrição de 
proposta (s) ________________________________ para o 31º Inverno Cultural UFSJ. 
 
 
 
 
 
 
__________________________,______de___________________de______  
                 (Local)                                                        (data) 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

ANEXO II - AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS EM CASO DE PARTICIPANTE  
MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS 

 
 
Eu(nós), abaixo qualificado(s), na qualidade de ________________ (pai, mãe ou tutor), responsável(is) 
legal(is) do menor _____________________________________________, Carteira de Identidade 
nº___________________ - Órgão expedidor ________ (ou Registro Civil nº ____________________), 
nascido(a) aos _____ de _______________ de _________, AUTORIZO(AMOS) a participação dele no 31º 
Inverno Cultural da UFSJ, a realizar-se na cidade de São João del-Rei, em Minas Gerais, no período de 20 a 
28de julho de 2019, organizado pela Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ e Fundação de Apoio 
à Universidade Federal de São João del-Rei - FAUF, assumindo toda a responsabilidade pela presente 
autorização e participação da criança / adolescente. Declaro(amos), ainda, por meio do presente termo, 
estar(mos) ciente(s) das atividades a serem desenvolvidas pelo(a) criança/adolescente, quais sejam: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________. 
 
Por ser verdade, firmo(amos) a presente autorização sob as penas da Lei e confirmo(amos) a veracidade das 
declarações. 
 
Nome: 
CPF nº: 
RG nº: 
Endereço completo: 
Telefones de contato (com DDD): 
 

______________________________________________________ 
(Assinatura)* 

 
Nome: 
CPF nº: 
RG nº: 
Endereço completo: 
Telefones de contato (com DDD): 
 

______________________________________________________ 
(Assinatura)* 

 
 

*Reconhecimento de firma em cartório obrigatório 
 
  



 
 

 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA  
(de acordo com Constituição Federal, E.C.A. e S.N.J.) 

 
 
(  ) Livre (para todos os públicos) – não expõe crianças a conteúdos potencialmente prejudiciais.  
 
(  ) 10 anos – conteúdo ou linguagem inapropriada para crianças, mesmo em menor idade.  
 
(  ) 12 anos – as cenas podem conter agressão física, consumo de drogas ou insinuação sexual.  
 
(  ) 14 anos – conteúdos mais violentos e/ou de linguagem sexual mais acentuada.  
 
(  ) 16 anos – conteúdos mais violentos ou com conteúdo sexual mais intenso, com cenas de tortura, suicídio, 
estupro ou nudez total.  
 
(  ) 18 anos – conteúdos violentos e sexuais extremos, cenas de sexo, incesto ou atos repetidos de tortura, 
mutilação ou abuso sexual.  
 
 
 
  



 
 

 
 

ANEXO IV - PARA PAGAMENTOS DE PROPOSTAS APROVADAS (PESSOA JURÍDICA) 

 

I. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data 

final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

II. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 

nota fiscal apresentada. 

III. A Nota Fiscal inerente aos serviços prestados no município de São João del Rei, deverá ser enviada 

ao fiscal em conjunto com a DRF, que deverá ser emitida no site da Prefeitura Municipal de São João 

del Rei. 

IV. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

V. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

VI. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

VII. Na inexistência de cadastro no SICAF, o representante da proposta aprovada deverá manter as 

condições de habilitação previstas no Capítulo VI do presente edital. 

VIII. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

IX. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

da Declaração de Optante pelo Simples Nacional conforme modelo da IN 1234 de 2012, assinada de 

próprio punho ou por meio de assinatura digital, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. Caso a Contratada seja também optante pelo SIMEI, deverá 

apresentar em conjunto com a Nota Fiscal e a Declaração de Optante pelo Simples, o modelo de 

declaração do SIMEI fornecida pela Coordenação Geral do Inverno Cultural. 

  



 
 

 
 

ANEXO V - PARA PAGAMENTO DE PROPOSTAS APROVADAS (PESSOA FÍSICA) 

 

I. O pagamento da premiação se dará por meio de depósito bancário em conta corrente vinculada 

ao CPF do vencedor, desde que o mesmo seja o titular, informada na ficha de inscrição ou 

ordem bancária de pagamento; e ocorrerá em até 15 dias úteis após a entrega da documentação 

fiscal e “atesto” pelo servidor competente na Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

da UFSJ. 

II. O pagamento dos serviços prestados por Pessoa Física só será efetuado mediante apresentação 

de Nota Fiscal podendo ser a modalidade Avulsa que deverá ser emitida no Setor de 

Arrecadação do Município onde o serviço foi prestado. 

III. Os serviços prestados exclusivamente por pessoas físicas, estes para que não ocorram retenção 

dos 11% referentes ao INSS, deverão enviar em conjunto com a Nota Fiscal o modelo de 

declaração de não retenção do INSS fornecida pela Coordenação Geral do Inverno Cultural. 

  



 
 

 
 

ANEXO VI - QUADRO-RESUMO DAS CATEGORIAS, MODALIDADES E QUANTIDADES 

ITEM Categoria Modalidade 

1 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Arte 

2 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Arte 

3 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Arte 

4 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Arte 

5 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Arte 

6 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Arte 

7 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Arte 

8 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Arte 

9 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Arte 

10 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Arte 

11 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula 

12 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula 

13 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula 

14 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula 

15 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula 

16 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula 

17 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula 

18 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula 

19 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula 

20 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Ofícios – Oficina 8 horas/aula 

21 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula 

22 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula 

23 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula 

24 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula 

25 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula 

26 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula 

27 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula 

28 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula 

29 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula 

30 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Comunicar – Oficina 8 horas/aula 

31 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula 

32 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula 

33 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula 

34 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula 

35 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula 

36 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula 

37 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula 

38 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula 

39 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula 

40 Mutirão Cultural Vamos Precisar de Carnaval – Oficina 8 horas/aula 

41 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula 

42 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula 

43 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula 

44 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula 

45 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula 

46 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula 

47 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula 

48 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula 

49 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula 

50 Mutirão Cultural Vamos Precisar nos Alimentar – Oficina 8 horas/aula 

51 Mutirão Cultural Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias) 

52 Mutirão Cultural Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias) 

53 Mutirão Cultural Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias) 

54 Mutirão Cultural Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias) 

55 Mutirão Cultural Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias) 

56 Mutirão Cultural Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias) 

57 Mutirão Cultural Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias) 

58 Mutirão Cultural Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias) 

59 Mutirão Cultural Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias) 

60 Mutirão Cultural Vamos Precisar Ouvir os Griôs (contadores de histórias) 

 


