
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020

Seleção Pública de Artistas e Painelistas para a 1ª Edição do Festival Virada Criativa.

O Instituto Rosa dos Ventos e o  Instituto Cultural e Social No Setor lançam o
chamamento público para a seleção de artistas e palestrantes para a programação
da Virada Criativa, nos meses de fevereiro a abril*, pelo qual serão selecionados 8
artistas musicais, 4 artistas visuais, 4 artistas cênicos e 12 painelistas.

Em  sua  primeira  edição,  a  Virada  Criativa  contará  com  ações  formativas  e
programação artı́stica. A cada semana, a partir da primeira de fevereiro, o festival
transmitirá  um painel  online e  um capı́tulo  novo da  websérie sobre os 4 eixos
temáticos  estruturais  da  Virada  Criativa:  dimensão  ambiental,  dimensão  social,
dimensão  econômica  e  dimensão  cultural.  A  programação  será  transmitida  no
canal do No Setor, na twitch.tv e será replicada nos per is do No Setor e da Rosa dos
Ventos, em outras redes sociais.

Este edital prevê um espaço aberto para artistas e palestrantes compartilharem
suas  propostas  e  produções,  nesse  momento  de  isolamento  social.  Assim,
trataremos  de  fazê-las  chegar  ao  público  de  nossa  Brası́lia.  Além  disso,  serão
convidadas  iguras  de  comprovada  relevância  em  suas  áreas  de  atuação  para
compor o festival.

EIXOS

Eixo cultural: a atuação cultural como ferramenta de transformação

Visa dar luz a nossas contradições sociais, políticas, sentimentais e, portanto,
culturais. E  fundamental  saber  trabalhar  com  nossa  lıńgua-mãe,  que  é  saber
trabalhar  com  nossas  tradições  culturais,  nossas  raıźes.  Temos  direito  e  as
queremos.  Depois  de  anos  de  invisibilidade  em  nome  de  uma  globalização
excludente,  essa  necessidade  de  contato  com  a  ancestralidade  volta  a  icar
evidente.  O  mundo vem  encolhendo para  as  novas  gerações  brasileiras.  Nosso
esfacelamento econômico está  abrindo uma nova  porta histórica.  Ou se  volta  a
pensar o Brasil, ou não se faz mais nada. 



Eixo Social: crise e alternativa de existência

Não se pensa o Brasil que, há menos de 200 anos, possuiu mais de 1 milhão de
escravizados, sem se pensar em nossa profunda estrutura escravocrata e colonial.
Gerir uma vida essencialmente dependente de conexões plurais por meio de uma
perspectiva  contrária  à  diversidade  produz  miséria  e  desencanto:  perda  de
vitalidade  conectada  com  as  raı́zes  mais  antigas  do  colonialismo.  Esse  eixo
pergunta:  como  sobreviver  à  Tragédia  Colonial?  Como  manter  o
Encantamento Cotidiano?

Eixo Econômico: cultura popular e escassez material

Nossa  geração  jamais  esteve  em  tão  maus  lençóis.  Apesar  de  tudo,  a  Cultura
Popular Brasileira é sempre capaz de esplendores estéticos. Dádiva ou Tragédia?
Seguramente,  o resultado passa pela in inita  capacidade de reinvenção fundada
sobre  o  dinamismo  e  a  profundidade  dos  signos,  caracterıśticos  das  práticas
culturais ancestrais. Nosso povo sobrevive na tradição, no lugar onde é conhecido,
onde foi nascido e criado, onde cria seus vı́nculos cotidianos, onde faz feira: lá onde
todo mundo me conhece e eu conheço todo mundo.  Este eixo traz a seguinte
provocação:  vemos  e,  portanto,  pensamos  como  os  centros  do  poder.  É
chegado  o  momento  de  vermos  com  nossos  próprios  olhos,  os  de  quem
dinamiza  sua  própria  existência  e  funda  seus  próprios  abrigos  pela
permanente necessidade de reinvenção.

 

Eixo Ambiental: como lidar com o absurdo instaurado?

Os problemas estruturais do Brasil Grande re letem-se em esquinas, becos e vielas
do Brasil Pequeno. E nosso princıṕio, atuar pela criação de vı́nculos com pessoas
em vulnerabilidade. Estes  laços dão-se pela geração de lazer,  como promover o
carnaval, e pela lida com o meio ambiente, como a criação e o manejo de hortas
públicas e coletivas.  Um festejo popular inclusivo que opere sob o  princı́pio  da
sustentabilidade trans igura o território cinza e duro em Cidade Sentimental. Este
eixo tenta dar forma à indignação nascida do sentimento de impotência dos
que pensam alternativas de sustentabilidade para o país.  É o momento de
transformar desertos em lorestas tropicais.



1 – DAS INSCRIÇÕES

1.1. Encontram-se abertas, de 18 de novembro de 2020 a 03 de dezembro de 2020,
as  inscrições  para  artistas  e  painelistas com  interesse  em  participar  da
programação do Festival Virada Criativa.

1.2. As propostas serão avaliadas e selecionadas por uma comissão composta por 5
(cinco) representantes do Instituto Rosa dos Ventos e do Instituto Cultural e Social
No Setor.

1.3.  Poderão  participar  do  processo  seletivo  da  programação  artı́stica:  pessoas
e/ou grupos atuantes em música,  graf iti,  ilustração, design, teatro, circo, cultura
popular e cultura afro, com residência comprovada no Distrito Federal.

1.4.  Poderá  participar  do  processo  seletivo  da  programação  formativa,  como
painelista, qualquer pessoa com experiência em algum dos 4 eixos, com residência
comprovada no Distrito Federal.

1.5. As inscrições e o envio da documentação necessária devem ser efetuados pelo
seguinte link: https://forms.gle/i4pbv6qUY2G1nGi19

2. DAS CATEGORIAS

2.1 – A seleção obedecerá às seguintes categorias:

2.1.1. Categoria 1: ARTISTA PLASTICO – 4 vagas

a)  A  pessoa  selecionada  realizará  01  intervenção  urbana  em  local  no  Setor
Comercial Sul determinado pela organização do Festival Virada Criativa;
b) A pessoa selecionada ica responsável por levar todo o material necessário para
realizar a intervenção;
c) Serão selecionados 04 (quatro) pessoas nesta categoria;
d)  Será  oferecido  o  cachê  de  R$  1.250,00  para  cada  pessoa  selecionada  nesta
categoria.

2.1.2. Categoria 2: ARTISTA/GRUPO MUSICAL – 8 vagas

a) A pessoa e/ou o grupo selecionado realizará 01 apresentação, que será gravada,
com duração de até 30 minutos cada;
b) A pessoa e/ou o grupo selecionado ica responsável por levar seus instrumentos
para realizar a apresentação;
c) Serão selecionados 08 (oito) pessoas e/ou grupos nesta categoria;
d) Será oferecido o cachê de R$ 1.000,00 para cada pessoa e/ou grupo selecionado
nesta categoria.



2.1.3. Categoria 3: ARTISTA/GRUPO CENICO – 4 vagas

a) A pessoa e/ou o grupo selecionado realizará 01 apresentação, que será gravada,
com duração de até 30 minutos cada;
b) A pessoa e/ou o grupo selecionado ica responsável por levar todos os materiais
necessários para realizar a apresentação;
c) Serão selecionados 04 (quatro) pessoas e/ou grupos nesta categoria;
d) Será oferecido o cachê de R$ 1.000,00 para cada pessoa e/ou grupo selecionado
nesta categoria.

2.1.4. Categoria 4: PAINELISTA– 20 vagas

a) A pessoa selecionada participará de um debate, que será gravado, com duração
de até 60 minutos cada;
b)  Serão  selecionados  04  (quatro)  palestrantes  para  cada  eixo  do  festival,
totalizando 12 painelistas;
c) Serão selecionados 2 (dois) palestrantes para cada eixo do festival, totalizando 8
painelistas para os debates no formato online;
d) As pessoas selecionadas deverão comprovar atuação na área especı́ ica do eixo
por mais de 5 anos;
e)  Será  oferecido  o  cachê  de  R$  500,00  para  cada  pessoa  selecionada  nesta
categoria.

2.2. Os valores apresentados nesse edital referem-se ao valor bruto, sobre os quais
haverá incidência de impostos previstos por lei.

2.3. A ordem, o local das apresentações e a programação serão estabelecidas pela
organização do Festival Virada Criativa.

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

3.1.  Artistas e painelistas participantes serão selecionados por uma comissão de
avaliação que será composta por 2 (dois) integrantes do Instituto Rosa dos Ventos
e 3 (três) integrantes do Instituto No Setor.

3.2. Os critérios principais de seleção serão de inidos por pontuação:

Qualidade técnica 0 a 10 pontos

Currı́culo 0 a 5 pontos

Detalhamento e coerência da proposta 0 a 5 pontos

Proposta adequada conceitualmente com os eixos da 
Virada Criativa

0 a 10 pontos



3.3. Da seleção das propostas, caberá recurso dirigido ao Instituto No Setor, pelo e-
mail: viradacriativa@nosetor.com.br, no prazo de 96 horas contadas da publicação
do  resultado  no  site  https://www.rosadosventosinstituto.com.br/,  o  qual  será
previamente analisado pela comissão de seleção.

3.4. A comissão de seleção divulgará o primeiro resultado no dia 08/12 por meio
do site https://www.rosadosventosinstituto.com.br/.

3.5.  Contra  a  decisão  da  comissão  julgadora  da  proposta,  caberá  recurso
fundamentado a ser enviado no prazo de 5 dias (até dia 13/12) após a divulgação
do resultado, exclusivamente pelo email: viradacriativa@nosetor.com.br.

4. DO RESULTADO FINAL

4.1.  A  divulgação  resultado  inal  e  os  selecionados  será  realizada  no  dia
21/12/2020 no site https://www.rosadosventosinstituto.com.br/ - às 11h.

4.2.  Após  a  publicação  do  resultado  inal,  a  curadoria  do  projeto  entrará  em
contato  com  os  selecionados  para  a  montagem  da  programação,  solicitando
complementação da proposta, texto de apresentação e fotogra ia para a identidade
visual e divulgação das atividades.

4.3.  A  programação  completa  do  projeto  Virada  Criativa  será  lançada  no  dia
11/01/2021,  nas  redes  sociais  do  Instituto  Rosa dos  Ventos  e  do Instituto No
Setor.

5. DA CONTRATAÇÃO

5.1.  Após o resultado e a de inição da programação pela curadoria do projeto, a
equipe administrativa do formalizará a contratação por escrito, informando data,
local, horário, valor do cachê e condições para o recebimento do pagamento.

5.2.  O  material  de  divulgação  produzido  ou  disponibilizado  ao  Festival  Virada
Criativa  e  os  registros  das  apresentações  (em  foto,  vı́deo  e  áudio)  icarão  à
disposição  da  organização  do  projeto  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura  e
Economia Criativa do Distrito Federal, como material institucional, sem qualquer
custo adicional e por prazo indeterminado.

6. DA COLABORAÇÃO FINANCEIRA

6.1.  As  apresentações  selecionadas  a  partir  deste  chamamento  receberão,  por
apresentação,  a  quantia  estipulada  pelas  categorias,  incluindo  encargos.  Os
pagamentos ocorrerão mediante a entrega de Nota Fiscal/RPA.



7. DEMAIS CONSIDERAÇÕES

7.1.  Os  equipamentos  de  backline deverão  ser  disponibilizados  pelos  músicos
selecionados. 

7.2. O envio de propostas implica total aceitação deste Chamamento Público.

7.3.  Ao  serem  selecionados  pelo  projeto,  artistas  e  palestrantes  autorizam  a
organização  da Virada Criativa e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal a utilizarem em peças de divulgação do evento: ichas
técnicas, fotogra ia e áudio dos materiais de inscrição.

7.3.1.  Consideram-se  peças  de  divulgação:  redes  sociais,  anúncios,  imprensa
relatórios, catálogos e demais produtos resultantes do projeto.

7.4.  Mais  informações  poderão  ser  obtidas  na  sede  do  INSTITUTO  ROSA  DOS
VENTOS,  QN 01,  conjunto 27,  lote 12,  sala  101, Riacho Fundo I,  Brasıĺia–  DF,  CEP
71.805-127 e na sede do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, SCS QUADRA
4 ED. ANAPOLIS SALA 308 - CASA DA CULTURA DA AMERICA LATINA, Brası́lia –
DF.

Brasıĺia-DF, 16 de Novembro de 2020.

Stéffanie Oliveira
Instituto Rosa dos Ventos

Caio Dutra
Instituto Cultural e Social No Setor


