
 
 

 
 

EDITAL Nº 001/2019/UFSJ/PROEX –  
SELEÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA O 31º INVERNO 

CULTURAL UFSJ 
 
 

DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS 
 
 

A Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Federal de São João 
del-Rei, responsável pelo Programa Institucional de Extensão Universitária “Inverno 
Cultural UFSJ”, divulga as respostas aos recursos interpostos ao resultado preliminar 
do edital 001/2019/UFSJ/PROEX, com base nas decisões das Comissões Especiais de 
Julgamento as propostas artístico-culturais inscritas no edital. 
 
ÁREA: ARTE-EDUCAÇÃO 
Número da Inscrição: 0087/2019 

RESPOSTA AO RECURSO: 
O proponente solicita a reavaliação da proposta de “oficina Sonhar Voando” inscrita na categoria 

“Vivências de 7 a 12 anos”, bem como a recondução para a categoria “Oficina”. O requisitante ainda 
questiona a qualidade das propostas selecionadas.  

A despeito das alegações, esclareceremos que todas as propostas foram analisadas dentro dos mesmos 
parâmetros, baseados nos critérios dispostos no edital, a saber: a) Currículo da equipe principal do projeto 
(devidamente comprovado, com clippings e documentos) – 10 pontos; b) Criatividade, originalidade e 
qualidade artística da proposta – 30 pontos; c) Adequação ao formato do evento (espaços disponíveis, 
diversidade de públicos atingidos, relação com a temática) – 30 pontos; d) Viabilidade técnica e orçamentária 
da proposta – 30 pontos. 

 Com base na ata da terceira reunião ordinária das Comissões Especiais de Julgamento das propostas 
artístico-culturais inscritas nos editais de seleção do 31º Inverno Cultural UFSJ, foi estabelecido o quantitativo 
de duas vagas para  “Vivências – 7 a 12 anos”, selecionando propostas com notas totais 100 e 99, 
respectivamente. 

A proposta 0087/2019 obteve nota total de 38 pontos, sendo 8 (critério A), 10 (critério B), 0 (critério C), 20 
(critério D). Após a reanálise, com base nos critérios do edital, a condição de reprovação foi mantida, assim 
como a nota final 38. Ressalta-se que a proposta não se enquadra na categoria “Vivências – 7 a 12 anos”, 
sendo uma oficina, aspecto assinalado na nota zero no critério C. 

O pleito de recondução de categoria não está previsto nas regras do edital e não pode ser considerado. 
Sendo assim, o recurso foi considerado improcedente. 

 
ÁREA: ARTES CÊNICAS 
Inscrição: 0305/2019 

RESPOSTA AO RECURSO: 
É com muita admiração por seu trabalho e engajamento artístico que a Comissão Especial de Julgamento 

responde ao recurso referente ao espetáculo “Peixes”. De fato, a proposta chamou bastante a nossa atenção 
tanto por sua importante temática quanto pela qualidade da atuação. No entanto, foram menos os temas do 
que as originalidades das linguagens estéticas que guiaram a apreciação das propostas submetidas. Todas 
as propostas foram analisadas pelos seguintes critérios: 

a) Originalidade – 20 pontos; b) Adequação da ação em conformidade com a proposta – 20 pontos; c) 
Qualificação dos profissionais envolvidos (devidamente comprovado, com clippings e documentos) – 20 
pontos; d) Exequibilidade – 20 pontos; e) Relevância cultural – 20 pontos. 

A proposta 305/2019 recebeu nota final de 79 pontos, sendo: 14 pontos (critério A); 13 (critério B); 20 
(critério C); 18 (critério D); 14 (critério E). O recurso apresenta argumentos para cada critério. Considerados 
os novos argumentos quanto os critérios do edital, a Comissão mantém a nota final do resultado preliminar, 
explicando ainda que a proposta não obteve a pontuação necessária para a classificação diante da ampla 



 
 

 
 

concorrência qualificada e dentro do quantitativo de seis vagas para “Apresentação de espetáculos e bate-
papo”, estabelecido na sexta reunião ordinária das Comissões Especiais de Julgamento. 

A título de esclarecimento, a Comissão atribuiu maior relevância a espetáculos que não teriam, em outras 
circunstâncias, a oportunidade de serem apresentados ao público são-joanense devido a suas exigências 
estéticas. Neste sentido, foram aprovados espetáculos que apresentam uma pesquisa de linguagem 
envolvendo amplamente os elementos visuais e sonoros da cena (luz, vídeo, som, cenografia, plasticidade...) 
e/ou convocam uma exploração específica do espaço cênico (seja ele teatral ou não), assim como de seus 
aparatos técnicos.   

Desse modo, o recurso foi considerado improcedente. 
 

 
ÁREA: MÚSICA 
Inscrição 0304/2019 

RESPOSTA AO RECURSO: 
A proposta solicita reanálise, inserindo argumentos que fogem aos critérios de análise do edital e não 

podem ser considerados no julgamento da proposta, a saber: a alegação de aprovação em Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura como balizadora da qualidade do produto a ser lançado. Para todas as propostas, os 
mesmos critérios de análise, julgamento e seleção foram utilizados, conforme disposto no edital e 
reproduzido a seguir: a) Currículo da equipe principal do projeto (devidamente comprovado, com clippings e 
documentos) – 10 pontos; b) Criatividade, originalidade e qualidade artística da proposta – 30 pontos; c) 
Adequação ao formato do evento (espaços disponíveis, diversidade de públicos atingidos, relação com a 
temática) – 30 pontos; d) Viabilidade técnica e orçamentária da proposta – 30 pontos. 

Várias propostas apresentadas possuem  alta qualidade técnica, adequação á proposta do festival, assim 
como currículo com reconhecida produção artística. O fato da proposta não ter sido selecionada para o 
evento não quer dizer necessariamente que não contém esses requisitos. Porém, quando considerada em 
relação à concorrência, a proposta 0304/2019 é de qualidade, mas infelizmente nessa edição, a Comissão 
considerou outras com mais perfil ao formato do festival (critério C), levando em conta muitas variáveis: 
questões econômicas (critério D), diversidade de públicos atingidos (critério C), criatividade e originalidade da 
proposta no festival (critério B), dentre outros. Nesse escopo, a proposta recebeu nota 76 no resultado 
preliminar. Após a reanálise, a Comissão Especial de Julgamento mantém a condição de não seleção e a 
nota supracitada. Com isso, o recurso foi considerado improcedente.  

Agradecemos muito a participação e esperamos contar com sua disponibilidade em outras edições.  

 
ÁREA: MÚSICA 
Inscrição 0668/2019 

RESPOSTA AO RECURSO: 
O recurso requisita a revisão do material da proposta, alegando, em linhas gerais: o envio da 

documentação completa; a alteração na composição do grupo, com novos integrantes; a participação nas 
edições do festival em 2015 e 2016 e aderência ao tema. 

A Comissão Especial de Julgamento esclarece que o envio da documentação é condição de habilitação 
para a inscrição ser considerada apta para avaliação, não sendo caráter distintivo para julgamento das 
propostas. A despeito da edição 2016, informamos que não houve Inverno Cultural no referido ano, não 
podendo ser atestada a experiência na edição citada. A aderência ao tema é uma das condições do critério 
C, mas dentro de um conjunto de parâmetros previstos no edital, não sendo a principal ou a mais importante 
base para julgamento e seleção. 

No resultado preliminar, a proposta, inscrita na categoria Show de Música Popular (grande porte), obteve 
nota 60, sendo: 5 dentre os 10 pontos possíveis no critério A (Currículo da equipe principal do projeto 
(devidamente comprovado, com clippings e documentos); nota 20 em 30 pontos para o critério B 
(Criatividade, originalidade e qualidade artística da proposta); 20 em 30 pontos para o critério C (Adequação 
ao formato do evento - espaços disponíveis, diversidade de públicos atingidos, relação com a temática; e 
nota 15 em 30 pontos para o critério D (Viabilidade técnica e orçamentária da proposta). 

A Comissão Especial de Julgamento estabeleceu o quantitativo de duas vagas para a categoria na 
primeira reunião ordinária, levando em consideração as viabilidades técnicas, orçamentárias e de 
infraestrutura do conjunto de atividades prevista para a área de Música. Nesse sentido, apesar do mérito, 



 
 

 
 

trajetória e qualidade do grupo, diante da ampla concorrência e qualificada concorrência para a categoria 
“Show de Música Popular (grande porte)”, infelizmente, nesta edição, a proposta não obteve nota suficiente 
para seleção. Os selecionados da categoria obtiveram notas 100 e 99, respectivamente. 

O recurso foi considerado improcedente.  

 
ÁREA: MÚSICA 
Inscrição 0468/2019 

RESPOSTA AO RECURSO: 
O recurso interposto reafirma a proposta inscrita e informada na ficha de inscrição, procurando esclarecer 

o foco do show, formato, bem como o público a que se destina, dentre outras informações. 
A proposta concorreu à categoria “Show Autoral”, obtendo a nota de 72 pontos, não sendo suficiente para 

ser selecionada dentro do quantitativo de uma vaga para a categoria, conforme estabelecido na primeira 
reunião ordinária das Comissões Especiais de Julgamento. Na revisão da proposta, a Comissão Especial de 
Julgamento da área mantém a nota do resultado preliminar. 

Apesar da qualidade, várias propostas de qualidade também se inscreveram no certame, levando à 
seleção de uma proposta mais adequada ao formato do festival, assim como mais alinhada aos critérios A, B, 
C e D do edital. A título de esclarecimento, a proposta selecionada obteve nota 100. 

Com isso, o recurso foi considerado improcedente. 

 
ÁREA: MÚSICA 
Inscrição 0252/2019 

RESPOSTA AO RECURSO: 
O recurso alega que enviou toda a documentação solicitada e pede revisão. A proposta foi desclassificada 

por descumprimento ao item 6.1 do Edital.   
A proposta 0252/2019 não apresenta procuração dos integrantes do grupo musical Floreio Brasil, 

apensando uma declaração de inaplicabilidade de documento. Conforme estabelece o item 6.1, alínea “e”:  
e) Caso seja representado por terceiros, procuração simples em que nomeia a Pessoa Jurídica 

indicada como seu representante, (modelo Anexo III neste Edital; não é necessário reconhecimento de 
firmada procuração);  

e1 - Em caso de grupo, a procuração deve necessariamente ser assinada por TODOS os integrantes, 
caso contrário não terá validade. 
A proposta ainda descumpre os termos do item 6.1 do edital ao informar apenas três músicas com links, 

sendo que exige-se a listagem completa das faixas e respectivos links do show completo.  
Desse modo, o recurso foi considerado improcedente. 

 
 
 
São João del-Rei, 6 de maio 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 
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