
 
 
 

Chamada Pública Quarentena Cultural ADUFDourados 

Educação, Trabalho e Saúde Mental em tempos de pandemia 

 

REGULAMENTO 

 

Apresentação 

O Sindicato das Professoras e dos Professores da UFGD – ADUFDourados, em 

conformidade com o artigo IV, inciso III de seu Estatuto, tem entre seus objetivos a 

promoção do intercâmbio cultural entre docentes, técnico-administrativos, estudantes da 

UFGD e de outras instituições. Durante o período de isolamento social decorrente da 

pandemia de Covid-19, coloca-se o desafio de realizar a integração sociocultural entre a 

comunidade universitária, tendo em vista a necessidade de isolamento social como medida 

necessária para enfrentamento da emergência de saúde pública. 

Ao mesmo tempo em que não podemos nos reunir, temos nossa saúde mental 

afetada por muitas incertezas em relação ao futuro da Educação e do Trabalho na UFGD, 

nas Universidades Públicas, no país e no mundo. Nesse contexto, a comunicação se torna 

fundamental entre nós para que possamos tentar construir, por meio da linguagem, sentidos 

para o momento que atravessamos e rumos para nosso futuro e nossas lutas. Acreditamos 

que a produção artística pode nos ajudar a atravessar esse momento com mais humor, 

assim como estimular nossa imaginação e nossa criatividade frente a um cenário 

sociopolítico por vezes absurdo e caótico. 

Além disso, nosso sindicato tem caráter classista e assim como tem se envolvido em 

várias ações de solidariedade e de luta nesse período, como arrecadação e doação de 

alimentos e confecção e doação de máscaras; a ADUFDourados não pode deixar de se 

solidarizar com trabalhadoras e trabalhadores da cultura em Dourados que não podem 

realizar seus trabalhos durante a pandemia, e não dispõem, muitas vezes, de outros 

recursos para garantir sua subsistência em nossa cidade.  

Por tudo isso, a ADUFDourados, com o objetivo de promover trocas culturais entre a 

comunidade acadêmica e de fomentar a discussão acerca de Educação, Trabalho e Saúde 

Mental em tempos de pandemia, além de gerar renda para trabalhadoras e trabalhadores 

da cultura afetados pelas medidas de isolamento social, realiza a Chamada Pública 

Quarentena Cultural ADUFDourados. 

1. Quem pode se inscrever? 



 
 

Podem participar da Chamada Pública artistas residentes na região da Grande 

Dourados, maiores de 18 anos, desde que tenham como única ou principal fonte de renda o  

seu trabalho artístico. A presente Chamada não visa estimular a reunião de artistas, assim 

recomendamos que os trabalhos sejam produzidos fazendo adaptações e criando soluções 

necessárias diante das medidas de isolamento social impostas também aos trabalhadores e 

às trabalhadoras da cultura. 

 

2. Quais trabalhos artísticos serão aceitos? 

Os trabalhos inscritos deverão dialogar com o tema “Educação, Trabalho e Saúde 

Mental em tempos de pandemia”, e com as pautas defendidas pela ADUFDourados, seção 

sindical do ANDES - Sindicato Nacional. Nesse sentido, são fontes de consulta os sítios 

eletrônicos http://adufdourados.org.br/ e https://www.andes.org.br/ 

Serão aceitas inscrições para as seguintes categorias:   

Categoria A) Vídeo de 03 a 05 minutos de duração que poderá conter: 

- gravação de trabalho de artes cênicas (teatro, performance, stand up e contação de 

histórias); 

- gravação de trabalho musical; 

- produção audiovisual. 

Categoria B) Charge ou tirinha 

 Em todas as categorias, só serão aceitas inscrições de trabalhos autorais. Trabalhos 

que envolvam direitos autorais de terceiros devem apresentar documentos comprobatórios 

que atestem a autorização, pelos(s) autor(es), para uso de tais obras. 

 Cada artista pode inscrever quantos trabalhos desejar, mas visando promover a 

diversidade de produções e alcançar o maior número de artistas,  somente será 

selecionado, no máximo, um trabalho por artista. 

 

3. Como se inscrever? 

  As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no período de 04 a 08 de maio 

de 2020. Para se inscrever, é necessário: 

a) preencher a ficha de inscrição online (disponível em http://adufdourados.org.br/) e 

declarar a autoria e/ou declarar que detém autorização de uso de obras de terceiros; 

b) anexar os seguintes documentos pessoais comprobatórios: cópia da carteira de 

identidade, cópia do comprovante de endereço e breve currículo artístico; 

http://adufdourados.org.br/
https://www.andes.org.br/
http://adufdourados.org.br/


 
 

c) anexar o trabalho artístico, de acordo com a categoria escolhida: Categoria A) link 

para acesso ao vídeo ou Categoria B) upload da imagem do trabalho visual. 

 

4. Qual valor será pago aos trabalhos selecionados? 

A ADUFDourados irá remunerar os trabalhos selecionados, conforme abaixo: 

Categoria A) R$500,00 (quinhentos reais) por trabalho selecionado; 

Categoria B) R$500,00 (quinhentos reais) por trabalho selecionado. 

 

5. Como será feita a seleção dos trabalhos? 

Os trabalhos serão selecionados por uma Comissão de Seleção formada por 05 

(cinco) membros. A ADUFDourados poderá selecionar de 0 a 6 trabalhos, em ambas as 

categorias. 

 

6. Outras informações 

As obras poderão tratar de acontecimentos sócio-políticos e satirizar eventos ou 

personalidades, porém sem nomear diretamente pessoas e/ou instituições. Serão 

desclassificadas obras que expressem racismo, machismo, homolesbotransfobia ou que 

atentem contra os princípios da ADUFDourados. 

A inscrição do trabalho na Chamada Pública Quarentena Cultural ADUFDourados 

pressupõe a aceitação e concordância com os termos deste regulamento. 

Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria da ADUFDourados. 

Dúvidas serão esclarecidas exclusivamente pelo email: 

comunicaadufdourados@gmail.com 

 

 

 

 

 


