
 
 
 

 
 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

DIRETORIA DE EXTENSÃO 

COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS 

 

EDITAL PROEX Nº027/2021 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO DO 

FESTIVAL CULTURA PRA CIMA! 

 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex) da 
Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) torna pública a chamada simplificada 
para submissão de vídeo para o Festival Cultura Pra Cima! como uma ação de 
“Literatura e outras artes” do Projeto Sarau Cultural, institucionalizado na 
Coordenadoria de Programas e Projetos Culturais da Proex/Unitins.  
 
2. DO OBJETIVO E PÚBLICO-ALVO 
 
2.1 O objetivo deste Edital é promover iniciativas que gerem impacto social e 
contribuam para o desenvolvimento de ações culturais. A arte precisa estar presente 
no dia a dia das pessoas, principalmente neste período em que ainda precisamos 
manter distanciamento social em decorrência da Covid-19.  

2.2 O Festival Cultura Pra Cima! envolve as áreas de música, dança, literatura, 
dramaturgia e humor. Os participantes deverão gerar conteúdo artístico-cultural para 
exibição no V Colóquio de Estudo, Pesquisa e Extensão da Unitins, via canal 
Youtube. Os contemplados por este edital receberão uma bolsa de estudo por um 
semestre letivo em um dos cursos do Centro de Idiomas da Unitins, 
https://www.unitins.br/nPortal/extensao/page/show/centro-de-idiomas, a ser utilizada 
no decorrer do ano de 2022. 

2.3 O vídeo produzido ficará em exposição permanente na galeria cultural da 
Proex/Unitins. 

2.4 Poderá propor vídeos: pessoas físicas da comunidade acadêmica da Unitins 
e da comunidade externa, residentes no estado do Tocantins, a partir de 18 anos de 
idade.  

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 O Festival Cultura Pra Cima! beneficiará 16 (dezesseis) vídeos inéditos com 
uma bolsa de estudo em um dos cursos do Centro de Idiomas da Unitins, por um 
semestre letivo, a ser utilizada em um dos semestres letivos do ano de 2022. O 
Festival Cultura Pra Cima! será exibido na programação cultural do V Colóquio de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 
Comunitários da Unitins, que acontecerá nos dias 09 a 12 de novembro de 2021. 
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Após o colóquio, a exibição ficará alojada por tempo indeterminado na Galeria 
Cultural da Proex/Unitins 
<https://www.unitins.br/nPortal/portal/galerias/detalhes/208>. 

3.2 Considera-se vídeo inédito, aquele ainda não exibido em tv aberta, por 
assinatura, streaming, redes sociais, lives e/ou qualquer tipo de exibição pública. 

3.3 O Festival Cultura Pra Cima! contempla 05 (cinco) áreas. Cada proponente 
deve apresentar uma proposta, com título e, se possível, com conteúdo que dialogue 
com o tema central do V Colóquio de Ensino, Pesquisa e Extensão que é 
“Universidade em movimento: novas ideias e experiências”. Cada participante 
poderá participar apenas de uma das modalidades, respeitando o tempo máximo 
definido, conforme apresentado a seguir: 

 
3.2.2.música 
2 vídeos instrumentais de até 3 min.  
2 vídeos de música cantada de até 3 min. 
 
3.2.3. dança 
2 vídeos de dança de até 5 min.  
 
3.2.1.textos literários  
2 vídeos de cordel de até 5 min.  
2 vídeos de poema de até 3 min. 
 
3.2.4.leitura dramática/teatro 
2 vídeos de leitura dramática de até: 5 min. 
2 vídeos de dramaturgia de até 5 min. 
 
3.2.5. Humor 
2 vídeos de humor de até 3 min 
 
3.4 Em qualquer dessas áreas os proponentes deverão fazer o “upload” do vídeo 
no YouTube, em seu próprio canal ou de terceiros, e deixar o vídeo como não 
listado e informar o link na ficha de inscrição, ANEXO I, disponível na página < 
www.unitins.br/nPortal/extensao>  

3.5 Cada vídeo selecionado para apresentação, no total de 16 (dezesseis), fará 
jus a uma bolsa de estudo em um dos cursos do Centro de Idiomas da Unitins por 
um semestre letivo, com limite de 01 (um) participante por vídeo. 

3.6 Cada proponente só poderá participar de uma modalidade. 

3.7 Não serão aceitos conteúdos produzidos por funcionários(as), cônjuges ou 
parentes até o segundo grau de membros das comissões julgadora e organizadora 
deste festival. 
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3.8 A inscrição tem caráter de adesão do proponente a todas as regras deste 
edital. 

3.9 A participação no processo de seleção deste edital importa na 
responsabilização pessoal e intransferível dos proponentes, pela veracidade das 
informações fornecidas. 

3.10  Este processo seletivo tem por objetivo estimular a criação de conteúdo 
autoral, gravado em ambiente que não configure aglomeração, respeitando os 
protocolos de segurança vigentes em relação à Covid-19. 

3.11  O processo seletivo está aberto a brasileiros, pessoas físicas, residentes no 
estado do Tocantins a partir de 18 anos de idade. 

3.12  Cada vídeo deve ser inédito, gravado na horizontal e ter a participação de 
apenas uma pessoa.  

4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 As inscrições estarão abertas das 08h (horário de Brasília) do dia 08 de 
outubro até às 24h do dia 25 de outubro de 2021. 

4.2 As inscrições somente poderão ser realizadas acessando o link 
<https://www.unitins.br/nPortal/extensao>. Os dados fornecidos pelos proponentes 
no ato da inscrição serão utilizados estritamente para efeito de participação do 
festival. 

4.3 Dados do proponente (nome completo, CPF, RG, endereço residencial, e-
mail, telefone WhatsApp) e demais dados solicitados no ANEXO I. 

a) Declaração de informações sobre direitos autorais, conforme ANEXO II.   

4.4 A inscrição e envio do vídeo não significa aprovação do conteúdo 
apresentado. A seleção ocorrerá por meio de uma comissão avaliadora, composta 
por: 

● dois servidores técnico da Diretoria de TV e Rádio da Unitins. 

● três servidores técnico da Coordenadoria de Programas e Projetos Culturais.    

4.5 As avaliações serão baseadas nos dados, informações apresentadas no ato 
da inscrição e vídeo proposto. 

4.6 As informações fornecidas no ato da inscrição serão utilizadas para eventuais 
envios de comunicações importantes e outras que sejam julgadas necessárias pela 
organização do festival. Durante a etapa de avaliação, a comissão organizadora 
poderá solicitar ao proponente algum esclarecimento complementar sobre o 
material, através do endereço eletrônico cadastrado ou telefone. A inexistência 
desses dados ou a impossibilidade de comunicação pelos organizadores, será de 
responsabilidade do proponente. 
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4.7 A Unitins se exime de qualquer responsabilização, caso ocorram problemas 
que possam, temporária ou definitivamente, impedir o processo de inscrição no 
Festival Cultura Pra Cima!. 

4.8 O resultado do processo de seleção será divulgado por meio de edital público 
com os 16 vídeos aprovados para o Festival Cultura Pra Cima! os quais serão 
exibidos no V Colóquio de Ensino, Pesquisa e Extensão da Proex/Unitins e alojados 
na galeria cultural da Proex/Unitins por tempo indeterminado. 

4.9 Caso haja necessidade de alteração nos prazos de abertura e encerramento 
das inscrições, a nova data será informada por meio da página da Proex/Unitins 
https://www.unitins.br/nPortal/extensao. 

4.10 A inscrição deverá seguir as seguintes etapas:  

a) Fazer o “upload” do vídeo no YouTube, em seu próprio canal ou de terceiros, 
deixar o vídeo como não listado e informar o link na ficha de inscrição do 
ANEXO I.  
b) O ANEXO I e o ANEXO II deverão ser enviados para o e-mail: 
coord.cultura@unitins.br. 
c) O vídeo deverá ser gravado na horizontal, respeitando o limite máximo de 
tempo para cada área. 
d) Acessar o site da Pró-Reitoria de Ensino, Cultura e Extensão 
<www.unitins.br/nPortal/extensao> onde está alocado o banner do Festival 
Cultura Pra Cima! que direciona para o edital e ficha de inscrição.   
e Ler todas as especificações deste edital.  
f) Preencher a ficha de inscrição e declaração de direitos autorais, ANEXO I e 
II. 
g) Estar ciente dos termos referentes a direitos autorais.  

 
5. DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO 
 

5.1  A seleção dos projetos será realizada por uma comissão composta por 
profissionais ligados às artes culturais propostas. 

 5.2  Para fins de seleção, serão considerados os seguintes critérios:  

• Qualidade artística e técnica do vídeo enviado.  
• Apresentação de conteúdo que possa ser exibido sem restrição de idade, e em 
conformidade com os preceitos éticos.  
• Inscrição de obra autoral, ou de domínio público, ou apresentação de direito autoral 
do criador da obra, quando for o caso. 
• Estar de acordo com as diretrizes do Festival Cultura Pra Cima!. 
• Estar em consonância com a temática do V Colóquio de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, dentro do possível.  
 
5.3  A etapa de seleção dos vídeos inscritos não caberá recursos.  
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5.5  Cada vídeo aprovado receberá uma bolsa de estudo em um dos cursos do 
Centro de Idiomas da Unitins, por um semestre letivo, por artista participante, no 
máximo 01 (um) por vídeo, a ser utilizada no decorrer do ano de 2022. 

6. DOS DIREITOS AUTORAIS 
 
6.1 O Festival Cultura Pra Cima! apenas aceitará a submissão de conteúdos que 
reflitam os princípios da Unitins, de forma a não violar quaisquer direitos autorais de 
terceiros.  

6.2 Ao submeter o vídeo para a seleção, os inscritos declaram que seu conteúdo 
está de acordo com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/96) e que quaisquer 
obras de terceiros que estejam sendo reproduzidas, representadas, declamadas, 
recitadas ou interpretadas possuem as devidas autorizações para que sejam 
veiculadas na internet e submetidas ao Festival, conforme ANEXO II. 

6.3 Caso o vídeo submetido seja escolhido para participação do Festival, a Unitins 
reserva-se o direito de solicitar documentos que comprovem a autorização de 
terceiros mencionada acima antes de sua publicação na plataforma do Festival ou 
de sua utilização em material promocional do mesmo. 

6.4 A partir do momento da seleção do vídeo para participação no Festival o 
proponente responsável pelo mesmo deve autorizar a utilização do vídeo e de sua 
imagem, inteiro ou em partes, em quaisquer materiais promocionais relativos ao 
festival em suporte físico, digital ou equivalente, sem limitação de uso no Brasil ou 
no exterior. 

6.5 O proponente selecionado deverá autorizar a veiculação do vídeo inscrito no 
festival, no todo ou em parte, nos canais do festival, das empresas que vierem a ser 
patrocinadoras do festival e veículos de imprensa, sem que o mesmo faça jus a 
qualquer remuneração adicional. 

6.6 O proponente é responsável pelo vídeo inscrito e pelo conteúdo associado a tal 
vídeo. Caso o conteúdo do vídeo viole direitos autorais ou conexos de terceiros, o 
inscrito deverá isentar a Unitins e os outros patrocinadores do festival de quaisquer 
indenizações ou valores a serem pagos a terceiros em decorrência de tal violação. 

 
7. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 
7.1 O processo seletivo simplificado será regido por este Edital, conforme 
cronograma de atividades a seguir: 
 

ATIVIDADES DATA 

Publicação do Edital de seleção simplificada 07 de outubro de 2021 

Recebimento das inscrições e vídeos 08 a 25 de outubro de 2021 

Publicação do resultado dos vídeos selecionados 03 de novembro de 2021 

Bolsa de estudo a ser utilizada em um dos semestres .2022/1 ou 2022/2 
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letivos no ano de 2022 

Exposição dos vídeos no V Colóquio de Estudo, 
Pesquisa e Extensão 

De 09 a 12 de novembro de 
2021 

Exposição na Galeria Cultural da Proex Tempo indeterminado 

7.2 O acompanhamento, execução e divulgação de todas as etapas do cronograma 
são de responsabilidade da Coordenadoria de Programas e Projetos Culturais, por 
meio da Diretoria de Comunicação da Unitins. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1 A Unitins se reserva o direito de alterar os termos deste Edital, informando 
previamente os participantes do processo de seleção, por intermédio de avisos no 
site <https://www.unitins.br/nPortal/extensao> sempre se pautando pela legalidade e 
pelo respeito aos participantes. 

8.2 Todo e qualquer ato, contrato ou compromisso firmado pelo proponente, para 
fins de participação neste Processo de Seleção ou de execução do Contrato, é de 
sua única e exclusiva responsabilidade. 

8.3 Os proponentes selecionados assumem exclusiva responsabilidade direta ou 
regressivamente, pela contratação de todos os serviços e mão de obra necessários 
à realização do conteúdo inscrito no edital, sendo de sua responsabilidade o 
pagamento de tais serviços e mão de obra, incluindo encargos trabalhistas, fiscais e 
sociais, bem como de quaisquer eventuais reivindicações de terceiros no presente 
processo de seleção. 

8.4 A Unitins não se responsabiliza por custos referentes aos direitos autorais dos 
conteúdos selecionados. 

8.5 As dúvidas sobre este edital poderão ser encaminhadas e esclarecidas pelo e-
mail: coord.cultura@unitins.br. Os casos omissos deste edital serão apreciados pela 
Comissão Organizadora do festival. 

8.6 Fica eleito o Foro Central da Cidade de Palmas-TO como competente para 
resolver quaisquer controvérsias relativas ou decorrentes deste Edital. 

 

Palmas-TO, 04 de outubro de 2021. 

 

 

Assinatura eletrônica 

KYLDES BATISTA VICENTE 
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 
 

Assinatura eletrônica 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 
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EDITAL PROEX Nº027/2021 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO DO 

FESTIVAL CULTURA PRA CIMA! 

 

ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

                                                      DADOS PESSOAIS 

 
Nome completo:___________________________________________________ 
 
 

 
Título da proposta*:___________________________________________ 
 
(*o participante deverá preencher o título do vídeo, conforme item 3.3, do edital) 

 
Modalidade**:_______________________________________________ 
 
(**preencher o nome da modalidade do vídeo, conforme item 3.3, do edital. Ex.: música, 

dança, etc.) 

Link do vídeo: 

 RG:  Órgão expedidor:  CPF:  

 Data de Nascimento: 
__/__/___ 

Cidade:  UF:  

 Endereço: Bairro: 

 Cidade:  Estado: CEP: 

 E-mail:  Telefones: (   ) 

DADOS DO ACADÊMICO (preencher somente se for acadêmico) 

Instituição:  
 

Curso:  

Câmpus:  
 

Período:  

 

(Cidade,TO)__________________, ______ de _____________de _____. 
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_______________________________ 
Assinatura 

 
 

EDITAL PROEX Nº027/2021 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA AÇÕES DE EXTENSÃO DO 

FESTIVAL CULTURA PRA CIMA! 

 

ANEXO II 

AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DO 
FESTIVAL CULTURA PRA CIMA! 

Eu_________________________________________________________________,                                                                                                    

autorizo a Universidade Estadual do Tocantins a utilizar o vídeo artístico (título do 

produto)_____________________________________________ na divulgação de 

materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos, sem fins lucrativos. O material é de 

minha autoria e pode ser utilizado por tempo indeterminado. 

Por meio desta autorização, libero a Unitins, acima citada, seus representantes 

legais ou fornecedores, de futuros processos e queixas por violação de privacidade 

ou de direito de propriedade em relação a tal produção. 

Ao submeter o vídeo para a seleção, DECLARO que seu conteúdo está de acordo 
com a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/96) e que esta obra está apta a ser  
veiculada na internet e submetida para apreciação no Festival Cultural Pra Cima!. 
Declaro estar de acordo com todos os termos deste edital. 

NOME COMPLETO: 

ENDEREÇO:  

CONTATO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

CPF: 

LOCAL E DATA: 

ASSINATURA:  
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