
Convocatória Festival Panorama 2012 
Seleção de obras criadas para os espaços da Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage a estrear no Festival Panorama 2012 
	  
Patrocínio:	  Funarte/	  Secretaria	  Estadual	  de	  Cultura/	  FUNARJ 
 
A Escola de Artes Visuais do Parque Lage, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com o 
Festival Panorama, abre inscrições para a seleção de quatro projetos artísticos (propostas de instalações, 
performances e outros tipos de intervenções que trabalhem na fronteira do corpo e das artes visuais) 
pensados ou adaptados para os espaços da Escola e do Parque, e que farão sua estreia entre os dias 3 e 
11 de novembro no Festival Panorama 2012. 
 
 
 
1_DO OBJETO 
 
Seleção de quatro projetos artísticos de pesquisa e criação que estabeleçam um diálogo entre corpo e artes 
visuais. Pretende-se promover o cruzamento disciplinar de parcerias entre artistas e linguagens de vários 
campos, sendo aceitos formatos como instalações, performances ou outros tipos de intervenções que se 
adaptem aos espaços disponíveis da Escola de Artes Visuais e do Parque Lage:	  Cavalariças, Área Verde e 
Salão Nobre. 
 
 
Cada projeto receberá um apoio de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para a pesquisa, desenvolvimento, 
criação e apresentação de uma obra que será exibida nos dias 3 e 4 e/ou 10 e 11 de Novembro, no Festival 
Panorama. Este cachê pode ser complementado com uma verba extra para os projetos que justifiquem 
despesas de deslocamento e estadia e para suprir necessidades técnicas específicas. A Comissão de 
Seleção avaliará a necessidade e alocação destes recursos extras. 
Através dessa iniciativa, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, vinculada à Secretaria de Estado de 
Cultura, em parceria com o Festival Panorama, pretende estimular a participação de artistas na pesquisa, 
experimentação e reflexão sobre a interseção entre as artes cênicas e as artes visuais, promovendo um 
diálogo entre estas duas áreas e fomentando a experimentação destas ligações. 	  
 
 
2_DAS INSCRIÇÕES 
 
Podem se inscrever pessoas jurídicas sediadas no Brasil, com capacidade para desenvolver e apresentar 
um projeto artístico com as caraterísticas referidas no objeto desta Convocatória. 
 
As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 22 de Julho a 10 de Agosto de 2012.  
 
As inscrições devem ser encaminhadas por correio electrónico até o dia 10 de Agosto de 2012 com o 
assunto Convocatória EAV-Parque Lage, para eavparquelage@panoramafestival.com 
 
Não serão aceitas inscrições fora dos prazos acima mencionados. Não serão aceitas inscrições realizadas 
por fax, correio postal ou pessoalmente.  
 
Requisitos para inscrição: 
 
1. Formulário de inscrição preenchido digitalmente, disponível no fim desta convocatória. 
  
2. Projeto: descrição do projeto a ser desenvolvido em texto entre 500 e 1000 palavras, contendo: 
concepção do trabalho e justificativa, equipamentos e ferramentas de trabalho necessárias. 
 
3. Orçamento do projeto especificando a existência ou não de outros apoios. O projeto pode ultrapassar os 
R$29.000,00  desde que seja necessária despesa extra com deslocamento ou outra especificidade 
técnica, o se existir outro apoio descrito. Nestes casos, o proponente deve justificar a despesa extra ou 
apresentar provas deste apoio. 
 
4. Biografia do artista ou coletivo (até 500 palavras), incluindo nome completo, nome artístico, endereço 
completo, telefone, fax, correio eletrônico, formação artística, principais trabalhos realizados.  



 
5. Portfolio: com texto até 500 palavras sobre o trabalho do artista ou coletivo; 10 (dez) a 15 (quinze) 
imagens em jpg; ou até 3 (três) vídeos ou filmes de até 10 (dez) minutos de duração. Todo o material 
audiovisual deve estar visível em links de foto ou vídeo, em qualquer plataforma da internet. 
 
6. Documentos comprobatórios a ser entregues no ato de da assinatura do Termo de Compromisso, tal 
como listados no anexo I. 
 
O total da documentação entregue não deve ultrapassar os 10MB. 
 
O ato de inscrição implica na automática e plena concordância das normas estabelecidas nesta 
convocatória. Não serão aceitas propostas em desacordo com estas exigências. 
 
É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do artista ou coletivo inscrito a veracidade das 
informações por ele prestadas no ato da inscrição.  
 
Não poderão se inscrever membros da comissão de seleção, funcionários e professores da EAV - Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage, da Associação de Amigos da EAV (AMEAV), da Secretaria de Estado de 
Cultura do Rio de Janeiro ou do Festival Panorama. 
 
 
 
3_DA SELEÇÃO 
 
A seleção dos artistas será realizada através da análise do material encaminhado na inscrição, por uma 
Comissão de Seleção composta por: curadores do Festival Panorama, representantes da Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage e um curador convidado, sendo soberanas as suas decisões. 
 
Os projetos inscritos e os respectivos proponentes serão avaliados pela Comissão de Seleção de acordo 
com os seguintes critérios: 

a) atendimento ao objeto desta seleção – pesquisa, experimentação, reflexão e criação sobre a 
interseção entre corpo e as artes visuais;  

b) qualidade e mérito do projeto; 
c) viabilidade de realização.  

 
Os integrantes da Comissão de Seleção poderão ser substituídos a qualquer tempo por seus suplentes, em 
caso de impossibilidade de participação.  
 
As decisões da Comissão de Seleção são irrevogáveis e irrecorríveis.  
 
A Comissão de Seleção escolherá 4 (quatro) projetos suplentes para o caso de não atendimento 
de alguma exigência deste Edital por parte dos projetos selecionados. 
 
O resultado da seleção será formalmente comunicado aos selecionados após o julgamento, sendo 
divulgado através do site da EAV e do Festival Panorama.   
 
  
 
 
4_DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os projetos selecionados ficarão obrigados a cumprir fielmente os termos desta Convocatória e do Termo 
de Compromisso a ser assinado com a EAV Parque Lage.  
 
Em razão das características da EAV Parque Lage (imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional e 
Cultural, localizado em área de preservação ambiental sob a responsabilidade do Instituto Chico 
Mendes/ICMBIO) os projetos selecionados passarão por análise para autorização junto ao Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN, e ao Parque Nacional da Tijuca/ICMBIO para a 
realização do evento.	  
 
Caberá a EAV, em conjunto com o Festival Panorama, determinar as medidas a serem tomadas em caso 
de desistência ou não cumprimento dessa Convocatória por parte do projeto selecionado.  
 



Todos os custos não previstos pelo projeto e não contemplados nesta Convocatória ficam, como regra geral, 
a cargo do projeto selecionado. 
 
Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage e 
pelo o Festival Panorama.  
  
CRONOGRAMA 
Inscrições: 22 de Julho a 10 de Agosto de 2012 
Seleção dos projetos: entre 11 a 17 de Agosto de 2012 
Divulgação do resultado: até 20 de Agosto. 
 
 
Contatos para esclarecimentos e dúvidas: 
Tel: 21-2210-4007 
email: eavparquelage@panoramafestival.com



Convocatória Panorama 
Seleção de artistas para a criação de uma peça a estrear no âmbito do 
Festival Panorama na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. 
 
Ficha de Inscrição 
 
1 Dados do Proponente 
Nome completo (pessoas física ou jurídica) 
Nome artístico 
Nacionalidade 
RG 
CPF 
Registro INSS ou PIS PASEP 
Endereço residencial (completo) 
Bairro  
CEP  
Cidade  
UF  
Telefone 1  
Telefone 2  
Email 
 
2 Dados do Projeto 
Titulo do projeto 
Resumo do projeto (objetivos, metodologia e finalização) 
Colaboradores 
Nome e função no projeto 
Entidade produtora do projeto (caso não seja a mesma entidade proponente) 
 
3 Check list de documentos 
descrição do projeto 
orçamento do projeto 
biografia do proponente 
portfolio do proponente 
 
4 Declaração 
A inscrição efetuada implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas na Presente 
Convocatória. 
A inscrição efetuada apresenta toda a documentação solicitada na Presente Convocatória. 
As informações prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 
Local  
Data 



Anexo I 
Documentos comprobatórios para a Convocatória Panorama 
 
Dados e documentos a serem enviados por email: 
Telefone e fax da empresa; 
Email e site da empresa (se tiver); 
Dados bancarios da empresa para recebimento: Banco, agencia e conta; 
Telefone e email do representante legal da empresa; 
Inscrição no CNPJ; 
Contrato social ou estatuto; 
CPF, RG e comprovante de residência do representante legal da empresa; 
Última alteracao ou ata de assembleia de diretoria; 
Cartão de inscrição Municipal; 
Alvará de  estabelecimento; 
Comprovante de estabelecimento da empresa (conta de luz telefone ou agua... em nome da empresa). 
 
 
As empresas selecionadas receberão seus pagamentos através do Sistema de Fornecedores do Governo 
do Estado - SIGA. Para isso deverão estar com todos os seus tributos em dia. Uma vez selecionada para o 
projeto além dos documentos acima, a empresa terá um prazo de 15 dias para enviar certidões necessárias 
para o cadastramento: 
 
Documentos a preparar: 
Carta-resposta e declaração devem ser inseridas no papel timbrado da empresa que representa o artista, 
impressa, carimbadas (com o carimbo de CNPJ da empresa) e assinadas 
Cúrriculo da cia ou artista, ou portifolio impresso 
Fotocópias de 3 artigos de imprensa sobre a cia ou paginas de programas de festivais ou outros projetos 
com a participação dos artistas 
 
Cópias autenticadas: 
Cópia autenticada do contrato social ou estatuto 
Cópia autenticada ultima alteração ou ata de assembléia de diretoria 
 
Certidões que podem ser emitidas via internet: 
Certidão da Dívida Ativa da União. 
Certidão da Dívida Ativa do Estado. 
Regularidade com o INSS (CND/INSS). 
Regularidade com o FGTS. 
 
Certidões que precisam ser pedidas em orgãos públicos: 
1 - Regularidade com a Fazenda Estadual (ICMS). 
2 - Regularidade com a Fazenda Municipal (ISSQN).  
3 - Dívida Ativa do Município. 
 
 


