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 CHAMADA 

 

Mentoria para elaboração de Projetos Artísticos e Culturais para o EDITAL Nº 
001/2020 CALENDÁRIO DAS ARTES 2020 da Secretaria de Cultura da Bahia 

 

 

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, através da Coordenação de Cultura e 
Universidade da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT); e do Núcleo de Produção Cultural e 
Motriz - Laboratório de Política e Gestão Cultural do Centro de Cultura, Linguagens e 
Tecnologias Aplicadas, torna pública a chamada referente à oferta de mentoria para a 
elaboração de projetos artísticos e culturais a serem  submetidos ao EDITAL Nº 001/2020 
Calendário das Artes 2020 da Secretaria de Cultura da Bahia. 

  

1. DO OBJETO 

 

1.1 Mentoria virtual (através de plataforma na internet a exemplo do Google Meet) de até 1h 
de interlocução para aprimoramento de projetos artísticos e culturais a serem submetidos ao 
EDITAL Nº 001/2020 Calendário das Artes  2020 da Secretaria de Cultura da Bahia. 

1.2 As sessões de mentoria acontecerão nos dias 28 e 29 de maio, das 9h às 18h, em horário a 
ser agendado e anunciado no site da Proext até as 12h do dia 27 de maio de 2020. 

1.3. Entende-se por Mentoria o processo de interlocução entre o proponente do projeto e 
profissional especializado, com o objetivo de aperfeiçoar as proposições do projeto, 
preservando a autoria e a autonomia do proponente. 

  

2. DOS OBJETIVOS 

 

Fundamentando-se nas Diretrizes do Plano de Cultura da UFRB, a presente chamada 
visa:  

2.1. Contribuir para fortalecer a cultura, considerada em sua diversidade, como dimensão 
estruturante dos processos formativos da universidade; 
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2.2. Estimular o desenvolvimento de uma política de mobilização de recursos e de gestão de 
parcerias; e 

2.3. Promover a formação no campo da cultura com formatos e conteúdos diversos, de forma 
continuada, em todos os campi da UFRB. 

  

3. DA ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta Chamada, Pessoas Físicas com idade igual ou superior a 18 anos 
(completos até a data de encerramento das inscrições), brasileiros natos ou naturalizados, 
domiciliados na Bahia, ou estrangeiros com situação de permanência legalizada e residência 
comprovada na Bahia até a data de encerramento das inscrições com Projetos Artísticos e 
Culturais a serem realizados nas cidades sede da UFRB: Amargosa, Cachoeira, Cruz das 
Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus. 

 

 4. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

  

4.1 – As solicitações de mentoria deverão ser apresentadas em formulário próprio para esta 
chamada, disponível no sítio da PROEXT, em https://www.ufrb.edu.br/proext/selecoes. Além 
do preenchimento do formulário de inscrição, será necessário enviar uma cópia da proposta a 
ser submetida ao edital seguindo o modelo disponível no site. 

4.2 – O período para solicitação de mentoria será do dia 25 de maio de 2020 até as 23h59min 
do dia 26 de maio de 2020.  

4.3 – Não serão aceitas, em hipótese alguma, propostas incompletas, manuscritas, entregues de 
forma física, bem como em documento diferente do formulário disponível no sítio da PROEXT 
ou fora do prazo estipulado nesta chamada. 

 

5. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE MENTORIA 

 

5.1. As solicitações de mentoria que atenderem aos critérios previstos no item 3 desta chamada 
serão selecionadas de acordo com a ordem de inscrição até completar a capacidade de 24 
propostas. 
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5.2 A agenda de mentoria para os dias 28 e 29 de maio de 2020 será anunciada no sítio da 
Proext e por e-mail até as 12h do dia 27 de maio de 2020. Os proponentes selecionados deverão 
confirmar interesse e disponibilidade até as 18h do dia 27 de maio de 2020 enviando e-mail 
para ccu@proext.ufrb.edu.br 

   

6 – DOS PRAZOS 

 

6.1 – A execução da presente Chamada deverá ocorrer conforme o cronograma apresentado a 
seguir: 

 

CRONOGRAMA 
     

                      AÇÃO PERÍODO 

 
Período para solicitação de mentoria 

 
25 de maio de 2020 até as 23h59min do dia 26 
de maio de 2020 
 

 
Divulgação do Resultado e da agenda 
provisória das sessões de mentoria  
 

 
Até as 12h do dia 27 de maio de 2020 

 
Prazo para confirmação de interesse e 
disponibilidade 

 
Até as 18h do dia 27 de maio de 2020 

 
Divulgação da agenda final das 
sessões de mentoria 
 

Até as 20h do dia 27 de maio de 2020 

Realização das sessões de mentoria Dias 28 e 29 de maio, das 9h às 18h 
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7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1 – A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, por motivo de 
interesse público ou por ilegalidade, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito de 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

7.2 – Será de responsabilidade do proponente a submissão da proposta ao EDITAL Nº 
001/2020 Calendário das Artes 2020 da Secretaria de Cultura da Bahia.  

 

 

Cruz das Almas - BA, 25 de maio de 2020. 

 


