
CHAMADA PÚBLICA No. 02/2019

A Pró-Reitoria de Extensão através da Coordenadoria de Cultura e Eventos (CCE) abre
chamada pública para inscrição de propostas para a  1ª NOITE DO ROCK NO CC  que
ocorrerá no Centro de Convenções da UFSM dia 02 de julho de 2019.

 1. DO OBJETO

 1.1. Consttui objeto do presente edital a seleção de 03 (três) bandas de
rock  atuantes  em  Santa  Maria  para  uma  apresentação  no  Centro  de
Convenções da UFSM. Essa seleção visa valorizar  a produção musical  local,
incentvando a comunidade a partcipar e escolher as melhores performances.

 1.2. Para fns desta Chamada os subgêneros de rock aceitos serão: rock and
roll, rock progressivo, folk rock, heavy metal e pop rock.

 2. INSCRIÇÕES
 2.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente através do e-

mail editais-  cultura.pre@ufsm.br    entre 01 e 30 de abril de 2019. Deverão ser
anexadas as seguintes informações:

 2.2. Formulário constante no Anexo I, devidamente preenchido e assinado
por todos os integrantes da banda.

 2.3. Link de vídeo postado no YouTube. As bandas interessadas deverão
postar  no  YouTube,  de  forma  privada  ou  pública,  um  vídeo  com  até  10
minutos de música.

 2.4. Todos os integrantes da banda devem comprovar residência em Santa
Maria ou matrícula como estudante em Insttuição de ensino  na cidade. 

 2.5. Não  serão  aceitas  modifcações  ou  substtuições  de  dados  e
documentos na proposta depois de realizada a inscrição.

 2.6. Gravações de outros gêneros musicais não serão aceitas.

 3. SELEÇÃO
 3.1. Serão  selecionadas  três  (03)  bandas  de  rock  para  apresentação  no

Centro de Convenções durante a  1ª Noite do Rock do CC,  sendo que cada
banda terá 30 min. para se apresentar. 

 a) As bandas serão selecionadas pelo voto popular.
 b) Os  vídeos  recebidos  serão  disponibilizados  no  Facebook  da  Pró-

Reitoria de Extensão entre os dias 06 e 20 de maio de 2019.
 c) As  03  bandas  que  obtverem  maior  número  de  “curtdass  serão

consideradas  como  vencedoras  e  estarão  selecionadas  para  se
apresentar no CC na data estabelecida.
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 3.2. Caso  uma  banda  informe  desistência  a  4ª  banda  classifcada  será
chamada e assim sucessivamente.

 3.3. A desistência de partcipação deverá ser informada por escrito à CCE
com 30 dias de antecedência da data do show.

 4. RESULTADO
 4.1. O  resultado  da  votação  será  publicado  no  site  da  Pró-Reitoria  de

Extensão no dia 20 de maio de 2019.

 5. APRESENTAÇÃO
 5.1. Serão  de  responsabilidade  do  proponente  os  custos  de  possíveis

equipamentos complementares que não sejam oferecidos pelo CC.
 5.2. Após a seleção, caso o proponente selecionado não deseje mais  se

apresentar,  deverá  comunicá-lo  por  escrito  a  Coordenadoria  de  Cultura  e
Eventos.

 5.3. Os  custos  relatvos  aos  Direitos  Autorais  (ECAD)  são  de
responsabilidade do proponente.

 5.4. Todas  as  propostas  selecionadas  deverão  assinar  o  Termo  de
Permissão de Uso do Centro de Convenções. 

 5.5. Cada banda que se apresentar receberá 25% do recurso obtdo com a
venda de ingressos, sendo que os restantes  25% serão retdos pelo CC.

 a) Os ingressos terão os seguintes valores: R$ 20,00 (inteira); R$ 10,00
(meia entrada).

 b) Serão reservados 50 ingressos cortesia,  sendo que cada banda terá
direito a 10 desses.

 c) Pela  adesão  ao  presente  edital  os  partcipantes  das  bandas
selecionadas autorizam a UFSM a utlizar os registros do concerto em
mídia  impressa,  internet,  mídias  digitais,  eletrônicas  e  audiovisuais,
sem ônus e por tempo indeterminado, conforme Anexo I.

 6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 6.1. A listagem de equipamentos existentes no CC, bem como as plantas do
mesmo, estão disponíveis no site  www.ufsm.br/cc    

 6.2. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão
ser obtdos pessoalmente na Secretaria da Secretaria de Cultura e Eventos,
localizada no Centro de Convenções da UFSM, 4o piso de segunda a sexta feira,
das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou através do telefone 3220 8684 e do e-mail:
cultura.pre@ufsm.br 

Santa Maria, 21 de janeiro de 2019.

 Prof. Flavi Ferreira Lisboa Filho Profa. Vera Lucia P. Vianna

Pró-Reitor de Extensão     Coordenadora de Cultura e Eventos
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