EDITAL Nº 031/2021
Referente ao Aviso N° 066/2021, publicado no D.O.E. de 01/05/2021
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais torna público que estarão abertas as inscrições para
participação de discentes da graduação presencial e do curso de graduação semipresencial em
Licenciatura em Música na I Mostra de Manifestações Culturais Tradicionais e
Contemporâneas dos Territórios de Identidade - Edição 2021, doravante, MOSTRATE - I
MOSTRA DE ARTE ESTUDANTIL DA UNEB, realizada através da Pró-Reitoria de
Assistência Estudantil (PRAES/UNEB), Resolução nº 733/2009 do Conselho Universitário
(CONSU), cujos recursos para aquisição das premiações aos melhores trabalhos foram
captados através do Programa Nacional de Assistência Estudantil para Instituições de Ensino
Superior Públicas Estaduais (PNAEST).
1.0

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Considerando os desafios para o enfrentamento dos problemas relacionados à pandemia
da COVID - 19, em atendimento as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde);
Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, bem como a Medida Provisória nº
934, de 1º de abril de 2020 que estabeleceram a suspensão de atividades e eventos que
configurem aglomeração de pessoas; Considerando Decretos nº 19.258/2020 e 19.529/2020
do Governo do Estado da Bahia, bem como as Resoluções nº 1.406/2020 que regulamenta o
Plano de Ação para o enfrentamento à pandemia COVID-19, no âmbito da UNEB e nº
1.423/2020 de 13/08/2020 que aprova os Documentos Referenciais concernentes às ações
acadêmicas, e gestão de pessoas, e procedimentos administrativos em função do estado de
calamidade pública, decorrente da Pandemia de COVID-19, no âmbito da UNEB, do
Conselho Universitário (CONSU), fica este Edital, que contempla a realização de Mostra
Artística Cultural, respeitando as regras de distanciamento social numa execução,
exclusivamente, em sistema digital via internet.
1.2 O Processo Seletivo dos trabalhos inscritos será regido por este Edital, seus anexos, avisos
complementares e eventuais retificações e destinar-se-á a premiar os melhores trabalhos na
MOSTRATE 2021, bem como divulgá-los, estimulando produções artísticas e culturais de
discentes da graduação presencial e dos discentes do curso de graduação em Música
semipresencial da UNEB. Nesta versão, contemplará 04 (quatro) categorias em suas
respectivas linguagens, sendo estas: a) ARTES DO ESPETÁCULO EM ÁUDIO VISUAL,
(circo, dança, performance e teatro), b) LITERATURA (conto e poema), c) MÚSICA
(canção) e d) ARTES VISUAIS (fotografia).
1.3 Serão premiados até 12 trabalhos, podendo ter banco de dados com trabalhos
classificados em teto de igual número de premiados, todavia, não há expectativa que assegure
a premiação aos selecionados para banco de dados de trabalhos classificados.
1.4 A execução dos procedimentos correspondentes à análise de inscrição, avaliação e
seleção dos trabalhos apresentados será de exclusiva responsabilidade da Comissão Geral de
Avaliação, que será organizada em (04) quatro Comissões Avaliadoras (ou subcomissões
avalaiadoras por categoria), compostas por 5 servidores, sendo 01 presidente e os demais

membros, com respectivos suplentes, advindos dos 29 Departamentos.
1.5 As Subcomissões receberão instruções objetivas quanto aos procedimentos de recepção,
análise, avaliação, apresentação de listas de classificados e desclassificados à PRAES/UNEB,
que por sua vez, validará o resultado e autorizará a publicacão de lista.
1.6 A Comissão Consultiva da MOSTRATE 2021 é composta por docentes especialistas que
são responsáveis pela concepção artística e técnica das linguagens selecionadas, bem como
pelos critérios de seleção e adequação ao formato remoto, através Ato Interno da PRAES nº
002/ 2021;
1.7 A Comissão Executiva da MOSTRATE 2021 é composta por servidores do Ato Interno
nº 003/2021 e deve supervisionar desde a publicação do presente Edital até a premiação dos
vencedores, passando pela fiscalização quanto ao fiel cumprimento das exigências legais aqui
estabelecidas, bem como as etapas de seleção e avaliação, tendo responsabilidade em atender
diligências e dando transparência e ciência dos atos à PRAES/UNEB.
1.8 O prazo de validade deste Edital será de até 04 meses, contado a partir da sua publicação
até a data da homologação do seu resultado final, podendo, antes de esgotado esse prazo, ser
prorrogado por igual período ou concluído por ato expresso do Magnífico Reitor.
1.9 O trabalho das Comissões Executiva/Subcomissões Avaliadoras consiste na realização a
contento das etapas de: validação de inscrição, avaliação documental e análise quanto à
pontuação de barema.
1.10 Aos (As) Presidentes das Subcomissões Avaliadoras cabe votar, sobretudo, nos casos
que exijam desempates, devendo garantir fiel cumprimento de procedimentos e protocolos, a
exemplo de formalização de listas de presença das atividades em cada reunião de
subcomissões, e/ou produções de relatórios resumidos.
1.11 Os membros de todas as Subcomissões Avaliadoras terão direito em solicitar certificado
de participação emitido, exclusivamente, pelo Gabinete da PRAES/UNEB, bem como terão
seus nomes em ato administrativo;
1.12 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar as publicações relativas a
este Processo Seletivo, bem como o conhecimento das normas complementares a serem
divulgadas através dos endereços eletrônicos https://portal.uneb.br/praes e no site da UNEB
ambiente PRAES/UNEB (acessar ícone: editais).
2.0 DO PÚBLICO ALVO E PRÉ-REQUISITOS
2.1 Este edital se destina aos discentes da graduação presencial e aos discentes do curso de
graduação semipresencial em Música da UNEB, todos com matrícula ativa referente ao
semestre 2021.1, devidamente, comprovada.
Parágrafo 1º - Caso, haja discente inscrito, e que seja servidor em quaisquer uma das esferas
de qualquer um dos Poderes da República ou tenha vínculo empregatício mesmo que
temporário com qualquer um dos Poderes, ou instituições de natureza pública, como
Fundações, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública etc., terá direito à
inscrição e participará até etapa classificação, mas é vetado premiação a discente servidor
público.
2.2 O(A) postulante à participação, deste certame, deve estar devidamente inscrito e atender a
todas as etapas do processo seletivo deste Edital, bem como ser, comprovadamente do público

alvo.
3.0 DAS CATEGORIAS OFERTADAS E REGRAMENTO OBRIGATÓRIO POR
CATEGORIA
3.1 São ofertadas as seguintes categorias de trabalhos artísticos:
Categoria 1 – ARTES DO ESPETÁCULO EM ÁUDIO VISUAL (Circo, Dança,
Performance e Teatro);
Categoria 2 – LITERATURA (Conto ou Poema);
Categoria 3 – MÚSICA (Canção);
Categoria 4 – ARTES VISUAIS (Fotografia).
Parágrafo Único: Entenda-se por produções artísticas e culturais trabalhos artístico-criativos
que não tenham sido exibidos em eventos artísticos, culturais ou similares com propósito
profissional, nem que a obra/produção apresentada tenha sido vencedora em qualquer
concorrência no âmbito da UNEB .
3.2 Os trabalhos poderão contemplar diversas temáticas, organizadas, para fins de julgamento
e premiação, desde que nos seguintes tópicos:
a. Contexto de isolamento social referente à pandemia de COVID-19;
b. Território de identidade, pertencimento e Cultura local;
c. Expressão individual;
d. Releitura de clássicos, populares e outros.
3.3 Texto e apresentações das produções/obras devem ser escritos/exibidos em Língua
Portuguesa do Brasil.
3.4 As obras deverão ser apresentadas ou exibidas, conforme as regras estabelecidas por
categoria, incluindo número máximo de participantes, observando as descrições abaixo:
Categoria 1 – ARTES DO ESPETÁCULO EM ÁUDIO VISUAL (solo)
a. Conceito: Nesta categoria serão aceitos trabalhos gravados e editados com conteúdos
referentes às artes da cena (teatro, performance, dança, circo), atendendo aos conceitos do
áudio visual. O (A) concorrente poderá se utilizar de uma ou mais linguagens cênicas,
podendo misturá-las no mesmo trabalho.
b. Número mínimo e máximo de participante: 01.
c. Forma de apresentação do trabalho/obra: vídeo em formato MP4 - gravados com
câmera parada, preferencialmente na horizontal, com possibilidade de cortes e edições, com
iluminação que permita boa visualização.
d. Tempo mínimo e máximo do vídeo: 3’ até 7’.
e. Documento complementar exigido: arquivo em formato PDF, com texto apresentando a
concepção do trabalho e o roteiro.

Categoria 2 – LITERATURA (Conto ou Poema)
a. Conceito: O conto é uma narrativa em prosa que se constitui ou se estrutura pelo enredo,
personagens, tempo-espaço e o poema é uma disposição gráfica por meio de versos livres ou
codificados sobre diversas temáticas.
b. Número de participantes: 01
c. Forma de apresentação do trabalho/obra: Arquivo em PDF, incluindo título e autoria.
Fonte: Arial ou Times New Roman, tamanho 12. Espaçamento 1,5.
d. Limitações de laudas: máximo de 5 laudas.
Categoria 3 – MÚSICA (Canção)
a. Conceito: O produto MÚSICA (Canção) concorrente desta categoria é a canção, entendida
como composição original que inclui melodia e letra. Para apresentação da música no áudio,
recomenda-se o acompanhamento de instrumento harmônico, o que, entretanto, não é
obrigatório.
b. Número mínimo e máximo de participante: 01.
c. Forma de apresentação do trabalho/obra: áudio (mp3). Os áudios não devem conter
ruídos que interfiram na avaliação da obra.
d. Tempo mínimo e máximo da obra gravada: 2´ até 4´
e. Documento complementar exigido: Arquivo em PDF, com título e letra da canção, bem
como nome dos(as) compositores(as).
Categoria 4 – ARTES VISUAIS (Fotografia)
a. Conceito: A fotografia é uma técnica utilizada em que imagens são registradas e
reproduzidas pela exposição e sensibilidade à luz extraindo um grande momento da sua
captação. Com a tecnologia digital é possível produzir imagens sofisticadas que eram
exclusivas por meio da utilização das câmeras profissionais.
b. Número mínimo e máximo de participante: 01
c. Forma de apresentação do trabalho/obra: as fotografias podem ser coloridas ou em
preto e branco, e devem obedecer às seguintes dimensões: 10cm x 15cm, no mínimo, até
30cm x 42cm (A3), no máximo.
d. Tipo de arquivo: arquivo JPG (JPEG) com resolução no mínimo de 1280 x 720 pixels ou
12 megapixels no mínimo.
e. Documento complementar exigido: 01 arquivo em PDF com um texto informando
identificação do lugar, da cultura, da paisagem fotografada etc.
4.0 INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO
4.1 Para acesso ao sistema de inscrição o(a) candidato(a) deverá acessar internet, endereço
https://selecao.uneb.br/mostrate2021, ao abrir página lançar sua matrícula ou CPF e confirmar
seus dados. Em sequência fazer a confirmação dos documentos de autorização e liberação de
uso de obra, autodeclaração de autoria de obra, autodeclaração quanto ao vínculo profissional

no serviço público (refente ao item 2.1, Parágrafo 1º) e preencher seu formulário de inscrição
que será disponibilizado após os procedimentos dos itens 4.3 e 4.4 e anexar os documentos
obrigatórios.
4.2 O “Formulário de Inscrição”, disponível no site https://selecao.uneb.br/mostrate2021
conterá a opção das categorias (1 a 4) e os requisitos a serem atendidos, conforme a categoria
escolhida. O(A) candidato(a) deverá ficar atento (a) ao preenchimento adequado de dados,
que comporá para algumas categorias a denominada Ficha Técnica, citados no anexo 2;
4.3 Declaração falsa ou inexatidão dos dados constantes no requerimento de inscrição
determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em
qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
4.4 O(A) candidato(a), ao efetuar a inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome
completo, idade e endereço. E o(a) candidato(a) terá espaço para registrar nome artístico na
ficha de inscrição, caso queira;
4.5 As informações prestadas no Formulário de Inscrição via internet serão de inteira
responsabilidade do candidato, reservando-se à COMISSÃO Executiva o direito de excluir do
certame o/a candidato(a) que não preencher esse documento oficial de forma completa,
correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos, ainda que o fato seja constatado
posteriormente, ou não anexar comprovantes pessoais: digitalização de comprovante de
matrícula e de identidade (frente e verso)
4.6 No ato da inscrição o(a) discente deverá optar por apenas uma categoria.
4.7 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea.
4.8 O candidato que no ato do preenchimento do Formulário de Inscrição não indicar sua
condição de pessoa com deficiência e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua
inscrição processada como candidato de ampla concorrência, e não poderá alegar,
posteriormente, essa condição para reinvidicar a prerrogativa legal de desempate prevista no
item 6.6, letra a, e não poderá também impetrar recurso administrativo em favor de sua
condição.
4.9 Será eliminado da lista de classificação o candidato, cuja deficiência assinalada no
Formulário de Inscrição Obrigatório não for constatada através do Atestado médico de
especialista.
4.10 O(A) candidato(a) que optar na categoria 1, ARTES DO ESPETÁCULO EM ÁUDIO
VISUAL, deve obrigatoriamente enviar sua produção artística, atendendo ao item 3(categoria
1) e informando no ato da inscrição o link (forma https://), cujo vídeo deve ser cadastrado
entre o período de lançamento e de inscrição deste edital na Plataforma Youtube Brasil
(https://youtube.com.br), com as seguintes obrigatoriedades solicitadas durante o
cadastramento do vídeo na Plataforma:
a. Detalhe: Trata da obrigatoriedade de Título do vídeo, juntamente com a descrição do
conteúdo do vídeo e se o mesmo é apropriado para criança ou se há restrição de idade;
b. Elementos do vídeo: trata-se das opções de tela final e cards interativos, não é necessário
alterar nada diferente do padrão;
c. Verificação: trata-se da análise de segurança da plataforma no que tange a possíveis
restrições ou não do autor do vídeo;
d. Visibilidade: o vídeo para atendimento ao edital deve ser enquadrado na opção NÃO

LISTADO (esta opção é sua garantia quanto à impossibilidade de que seu trabalho seja
acessado por outras pessoas, assim, só terá acesso a quem tem conhecimento do link gerado
no momento do cadastramento na plataforma e disponibilizado ou não por você);
e. Salve, copie o link e informe na sua inscrição.
O cadastramento de seu vídeo na Plataforma indicada deve ser feito, conforme instruções do
anexo IV.
5.0 DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições serão realizadas no período de 09h00 do dia 10/05/2021 às 23h59 do dia
18/05/2021,
exclusivamente
pela
Internet,
no
endereço
eletrônico
https://selecao.uneb.br/mostrate2021, devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
a) Ler e aceitar o REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO, DE AUTORIZAÇÃO, DE
AUTORIA E DE LIBERAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE OBRA;
b) Clicar na opção do menu INSCRIÇÃO ON LINE;
c) Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO via Internet, observando o Código da
CATEGORIA pleiteada a concorrer, conforme item 3.0 deste Edital;
d) Verificar as informações digitalizadas na tela de confirmação dos dados. Caso haja
necessidade de correção, clicar voltar para formulário; nada havendo a corrigir, clicar
CONFIRMAR INSCRIÇÃO para enviar os dados digitados;
e) Clicar no botão ENVIAR;
f) Transmitir os dados pela Internet.
5.2 A PRAES/UNEB não se responsabiliza por inscrições realizadas via Internet e não
recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
5.3 A publicação das inscrições DEFERIDAS e INDEFERIDAS ocorrerá no dia 20/05/2021
no site https://portal.uneb.br/praes (clicar no ícone: editais).
5.4 As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional
desde que autorizadas pela PRAES/UNEB.
5.5 O candidato, ao realizar sua inscrição também manifesta ciência quanto à possibilidade de
divulgação de seus dados, como MATRÍCULA em listagens e resultados no decorrer do
certame, e, outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel
cumprimento da publicidade dos atos inerentes ao certame, não cabendo reclamações
posteriores nesse sentido.
5.6 Quaisquer dúvidas ou maiores dificuldades deverão ser encaminhadas através do e- mail
mostrate1@uneb.br, a fim de que possam ser dirimidas com prazo de resposta mínima até
24h no período de 08h às 17h de Segunda à Sexta-feira. As solicitações só deverão ser
enviadas através do e-mail cadastrado pelos candidatos no momento da inscrição, solicitações
advindas de e-mails não cadastrados não poderão ser atendidas (importante anotar o número
de protocolo da solicitação).

6.0 DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO
6.1 Os documentos devem ser conferidos a fim de validar a inscrição, observando a legalidade
do(s) responsável (eis), bem como a adequação do material inscrito, de acordo com a
categoria correspondente.
6.2 Serão validadas todas as inscrições que atenderem aos critérios deste edital no máximo até
o quinhentéssimo lugar por ordem de inscrição, distribuídas proporcionalmente entre 100 até
125 inscrições por cada uma das 04 categorias.
6.3 A Comissão Geral de Avaliação deve atender aos protocolos de envio de lista dos
avaliados e lista dos desclassificados com motivação padrão, e envio de lista de classificados
por atender todos os requisitos do barema.
6.4 Os critérios que compõem o barema para avaliação dos trabalhos e suas respectivas
pontuações são os abaixo listados, totalizando o máximo de 10 (dez) pontos:
a. Adequação temática – máximo: 2,0 pontos;
b. Criatividade – máximo: 1,5 pontos;
c. Inovação cultural e artística máximo: 2,5 pontos;
d. Relevância social máximo: 2,5 pontos;
e. Execução máximo: 1,5 pontos.
6.5 Serão desclassificados os trabalhos que não atingirem pelo menos 1,0 pontos por critério,
e que não atingirem 5,0 pontos em totalidade (etapa avaliação);
6.6 Havendo necessidade de desempate deverão prevalecer os critérios na seguinte ordem de
preferência:
a. Primeiro o(a) candidato(a) comprovadamente com deficiência;
b. Continuando o empate, deve se considerar o(a) candidato(a) mais velho(a);
c. Havendo necessidade ainda de desempate, o(a) candidato(a) de que maior pontuação na
categoria relevância social;
d. Mantendo-se situação de empate dar preferência ao candidato(a) que maior pontuou na
adequação da temática;
e. Por fim, caso não passado a análise sequencial de “a” até “d”, e caso ainda se tenha empate,
deve ser feito sorteio.
6.7 A Comissão Avaliadora deve ser composta por servidores oriundos dos 29
Departamentos, organizada em quatro subcomissões.
a. Subcomissão 1: ARTES DO ESPETÁCULO EM ÁUDIO VISUAL (Circo, Dança,
Performance e Teatro);
b. Subcomissão 2: MÚSICA (Canção);
c. Subcomissão 3: LITERATURA (Conto ou Poema);
d. Subcomissão 4: ARTES VISUAIS (Fotografia).
6.8 Todos os protocolos e instruções quanto aos procedimentos internos e objetivos das
subcomissões serão instruídos pela Comissão Executora com acompanhamento técnico da
PRAES.
7.0 PREMIAÇÃO
Serão premiados até doze (12) melhores trabalhos, divididos por categoria, entendendo que:

7.1 Só haverá premiação para primeira colocação em cada uma das categorias:
a. Categorias 1, 2, 3 e 4: 01 Câmera filmadora por categoria;
b. Os dois melhores trabalhos, retirando-se os primeiros lugares por categoria, receberão: 3
(três) obras/livros para os segundos colocados por categorias, totalizando até 4 (quatro)
discentes, ou seja, 3 (três) obras para cada discente que ficar em segundo lugar por categoria.
E 2 (duas) obras/livros para os terceiros colocados por categorias, totalizando até 4 (quatro)
discentes, ou seja, 2(duas) obras para cada discente que ficar em terceiro colocado.
c. As premiações são compostas por 12 (doze) exemplares de livros, a serem ofertados, de
acordo com a área de conhecimento do premiado/a através de Parceria EDUNEB/PRAES. E
ficará a PRAES/UNEB responsável em ofertar as 04 unidades de Câmeras Filmadoras e 08
(oito) exemplares do volume I, da Série Experiências e Reflexões Discentes;
d. Todos os 03 primeiros trabalhos por categoria com maior pontuação ficarão em repositório
para exposição, divulgação e apreciação virtual do público em geral por período específico no
site UNEB.
Paragrafo Único: Haverá Exposição Virtual dos 12(doze) melhores premiados através de
acesso de link disponibilizado no site UNEB ao público em geral, durante um período de 15
dias.
8.0 INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Os recursos deverão ser interpostos através de formulário específico, disponibilizado no site
https://selecao.uneb.br/mostrate2021, cujo conteúdo está apresentado no ANEXO III –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
9.0 DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Os (as) autores (as) das produções artísticas e culturais, ao se inscreverem na
MOSTRATE - I MOSTRA DE ARTE ESTUDANTIL DA UNEB, declaram estar de acordo
com todas as normas previstas neste documento, inclusive com as aplicações das Disposições
sobre Direito Autoral e divulgações em meio eletrônico.
9.2 É vedada aos integrantes das Comissões Avaliadoras da MOSTRATE - I MOSTRA DE
ARTE ESTUDANTIL DA UNEB participarem em toda e qualquer etapa das produções
artísticas e culturais inscritas.
9.3 Será de um prazo de dois dias para pedidos de impugnação deste edital a contar de sua
publicação.
9.4 Ficam proibidas domínio de dados pessoais e produções por quaisquer das Comissões,
ficando com responsável direta por banco de dados apenas a PRAES/UNEB com todas as
produções e listas e autorização de prazos.
9.5 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela comissão executora e PRAES/UNEB.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 30 de abril de 2021.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I - CRONOGRAMA
ETAPAS

Período

Período Final

01/05/2021
10/05/2021

18/05/2021

1
2

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

3

20/05/2021

-

21/05/2021

22/05/2021

5

LISTAS PROVISÓRIAS DE INSCRIÇÕES
DEFERIDAS E INDEFERIDAS
RECURSO CONTRA INSCRIÇÕES
INDEFERIDAS
LISTA FINAL DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS

24/05/2021

-

6

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

25/05/2021

31/05/2021

7

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

01/06/2021

-

8

RECURSOS

02/06/2021

03/06/2021

9

RESULTADO FINAL

07/06/2021

-

10

EXPOSIÇÃO DOS 12 MELHORES TRABALHOS
PARA VISITA DE PÚBLICO EM REPOSITÓRIO

14/06/2021

30/06/2021

4

INSCRIÇÃO

ANEXO II - MODELOS DE FICHAS TÉCNICAS POR CATEGORIA
CATEGORIA 1
MODELO FICHA TÉCNICA CATEGORIA 1 - ARTES DO ESPETÁCULO EM ÁUDIO
VISUAL (solo)
Dados Pessoais/ Inscrição
Nome Completo (sem abreviatura)
Nome Social:
Nome Artístico (opcional):
Número de Identidade:
Número de CPF:
Endereço Residencial:
E-mail:
Telefone (com código DDD)
Curso:
Departamento de Origem:
Número de Matrícula:
Dados da Obra
Categoria:
Título da Obra:
Apresentar as informações obrigatórias sobre a obra
a) De acordo com o item 3.3 deste Edital, qual a principal temática desenvolvida na sua obra?:
b) Descrição resumida quanto à concepção em que se baseia sua obra, suas escolhas cênicas e
resumo de roteiro.
c) Ficha técnica: Liste os nomes dos integrantes do elenco, informando os respectivos números
de matrícula, comprovando o vínculo com a UNEB (se houver).
d) Tempo de duração do trabalho:
e) Descrição do que foi usado para a cena e informar se houve necessidade de uso de
equipamentos sonoros e de luz (caso se aplique à obra).

CATEGORIA 2
MODELO FICHA TÉCNICA CATEGORIA 2 - LITERATURA (Conto e Poema)
Dados Pessoais/ Inscrição
Nome Completo (sem abreviatura):
Nome Social:
Nome Artístico (opcional):
Número de Identidade:
Número de CPF:
Endereço Residencial:
E-mail:
Telefone (com código DDD)
Curso:
Departamento de Origem:
Número de Matrícula:
Dados da Obra
Categoria:
Título da Obra:
Nome Artístico:
Apresentar informações obrigatórias sobre a obra

a) De acordo com o item 3.3 deste Edital, qual a principal temática desenvolvida na sua obra?
b) Descreva resumidamente o seu interesse pela escrita.

CATEGORIA 3
MODELO FICHA TÉCNICA CATEGORIA 3 - MÚSICA (Canção)
Dados Pessoais/ Inscrição
Nome Completo (sem abreviatura):
Nome Social:
Nome Artístico (opcional):
Número de Identidade:
Número de CPF:
Endereço Residencial:
E-mail:
Telefone (com código DDD)
Curso:
Departamento de Origem:
Número de Matrícula:
Dados da Obra
Categoria:
Título da Obra:
Nome Artístico:
Informações obrigatórias sobre a obra
a) De acordo com o item 3.3 deste Edital, qual a principal temática desenvolvida na sua obra?
b) Ficha técnica: Liste os nomes dos (as) integrantes de sua banda, informando os respectivos
números de matrícula, comprovando o vínculo com a UNEB, bem como os instrumentos que
serão utilizados por cada um (a).
c) Duração da canção:

CATEGORIA 4
MODELO FICHA TÉCNICA CATEGORIA 3 - ARTES VISUAIS (Fotografia)
Dados Pessoais/ Inscrição
Nome Completo (sem abreviatura)
Nome Social:
Nome Artístico (opcional):
Número de Identidade:
Número de CPF:
Endereço Residencial:
E-mail:
Telefone (com código DDD)
Curso:
Departamento de Origem:
Número de Matrícula:
Dados da Obra
a) De acordo com o item 3.3 deste Edital, qual a principal temática desenvolvida na sua obra?
b) Descreva a técnica e os materiais utilizados para a execução de sua obra;
c) Informe as dimensões de sua obra:

ANEXO III – MODELO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Preenchimento
Nome Completo (sem abreviatura):
Nome Social (se possuir):
Nome Artístico (opcional):
Número de Matrícula:
Número de CPF:
Categoria que participo:
Fundamentação (em até 600 caracteres, aproximadamente 6 linhas)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ANEXO IV - INSTRUÇÕES PARA GRAVAÇÃO E POSTAGEM DO VÍDEO
(CATEGORIA 1 - ARTES DO ESPETÁCULO EM ÁUDIO VISUAL)
1. Quando sua gravação estiver concluída, disponibilize-a no YouTube seguindo estes passos:
a) acesse o portal do YouTube;
b) o seu vídeo deverá ser marcado como “unlisted” (não listado) nos parâmetros de
privacidade “privacy”. Vídeos privados “private” não serão aceitos;
c) o título do vídeo deve ter o seguinte formato: O título original criado acrescido entre
parênteses (seleção MOSTRATE 2021);
d) deixe em branco as áreas de descrição “description” e etiquetas “tags”;
e) Para postar o vídeo no YouTube, siga as instruções no portal do YouTube, sugerimos o
passo a passo abaixo, caso sua conta e-mail seja gmail.
Sugestão Passo a Passo para cadastramento do vídeo categoria 1 – Arte do Espetáculo
1. Ao abrir a sua conta do Gmail, ao lado direito, você encontrará um ícone com “nove
pontinhos”, conforme figura 1.
2. Ao clicar neste ícone, abrirá uma tela onde você encontrará o ícone do Youtube.

Figura 1

3. Ao clicar no ícone do Youtube, você encontrará a seguinte tela:

Figura 2

4. Clique no ícone da câmera e, a seguir, em “enviar vídeo”.
5. A seguir, aparecerá tela da figura 3, clique em selecionar arquivos, busque sua
produção (vídeo) em seu computador, conforme o exemplo da figura 4.

Figura 3

(busca de arquivo

-

Figura 4)

6. Ao enviar o vídeo à plataforma do Youtube Brasil, aparecerá as configurações (Figura
5)
a. Em “detalhes”, coloque o “Titulo” Obrigatório e a “descrição” (opcional).
b. A seguir, Clique ícone “elementos do vídeo” (Figura 5), informe se o conteúdo
produzido é conteúdo apropriado para crianças ou não e ainda se há alguma
restrição de idade.
c. Por fim, em visibilidade (Figura 6) informe o item “não listado”, esta opção é
garantia de que você não disponibilizou o acesso livre de seu video na rede.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

d. Salve seu vídeo, cujo link final (Figura 8), copie o link para disponibilizar o
correto endereço no ato de sua inscrição.

Figura 8

