
Espaço Cultural 

Edital disponível no site: www.deaflympics2021.com 

Inscrições: 07 a 22 de abril de 2022. 

Inscrições diretamente no e-mail: centro.cultural@deaflympics2021.com 

O Espaço Cultural tem o objetivo de promover a produção artística, com estilos variados e 

compartilhar um pouco da sua trajetória e criatividade, para profissionais ou amadores, é um 

local aberto ao público no espaço do Sarau.  

Poderão se inscrever para produções, sejam inéditas ou não, em formato audiovisual e/ou 

presencial em diferentes expressões artísticas, tais como: teatro, performance, poesia, 

narrativa, humor, música, fotografia, vídeo/cinema, curta/longa-metragem, em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) e/ou Sinais Internacionais (SI).  

I. Critérios de seleção:

A avaliação das apresentações será efetuada de acordo com a categoria em expressão 

artística e com base nos seguintes critérios: 

I.I Critérios de seleção para artistas surdos

a) Criatividade, originalidade e qualidade de produção artística.

b) Fluente em Libras e/ou Sinais Internacionais (SI)

I.II Critérios de seleção para artistas ouvintes.

Neste caso que não consta item I, talvez, se houve disponível no espaço, para artística 

ouvinte: 

a) Criatividade, originalidade, qualidade de produção artística.

b) Apresentação em Libras e/ou Sinais Internacionais (SI)

c) Em grupos artísticos ouvintes, devem ter no mínimo um surdo participante.

Observação: O Centro Cultural Deaflympics não oferecerá Tradutores e Intérpretes de 

Língua de Sinais durante apresentações, caso sejam necessários a responsabilidade será 

do proponente.  

II. Comunicação de Seleção

a) Enviaremos um e-mail aos proponentes selecionados. Os proponentes aprovados terão o

prazo de três dias para responder a confirmação de participação. Após este prazo, serão

eliminados.

b) Enviaremos um e-mail aos proponentes não selecionados e não haverá recurso de

parecer da comissão.

http://www.deaflympics2021.com/
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III. Regulamento do Espaço Cultural 

1. As apresentações poderão ser presenciais e/ou audiovisuais, com duração de tempo 

dependendo da modalidade:  

1.1 Presenciais: 

1.1.1 Narrativa, humor e poesia: com duração mínimo de 03 minutos e máxima de 30 

minutos. 

1.1.2 Teatro e Performance, com duração mínimo de 10 minutos e máximo de 60 minutos. 

1.1.3 Fotografias, com tempo de exposição combinados posteriormente após a aprovação 

neste edital. 

 

1.2 Audiovisuais:  

1.2.1 Curta-metragem e vídeo: com duração mínima de 10 minutos e máxima de 45 

minutos, com os créditos da obra.   

1.2.2 Longa-metragem, filme e vídeo, com duração máxima de 1h20 minutos, com os 

créditos da obra. (A combinar, se houver disponibilidade dos horários no centro cultural).  

1.3 Nos itens 1.1 e 1.2, deverão ser enviados previamente o vídeo de apresentação 

artísticas (trailer) e/ou audiovisuais (trailer), enviado como anexo no processo da inscrição. 

2. A ficha de inscrição deverá conter a descrição e fotocópia (foto) do(s) material/materiais a 

ser(em) apresentado(s) no Sarau, enviados por anexo na inscrição.  

3. O Espaço Cultural será aberto ao público, seja presencial, online e/ou gravações com 

parceiras de 24º Summer Deaflympics, Caxias do Sul-RS, Brasil. 

4. A ordem das apresentações, serão definidas até o dia 20 de abril de 2022. Serão 

modificadas se a comissão do espaço cultural tiver esta necessidade e for previamente 

combinado com os artistas aprovados.   

5. Em casos de atrasos dos participantes ou grupos, as apresentações destes, passarão 

para outros períodos, a combinar. 

6. Os artistas/grupos presenciais e/ou audiovisuais, necessitarão ter o/os autor/es e créditos 

das obras, deixando livres e autorizados os direitos autorais para execução das obras na 24ª 

Deaflympics em Caxias do Sul-RS e projeto: Arte de Sinalizar. 

7. Não serão aceitas e estão vetadas as apresentações, seja em qualquer expressão, 

caracterizadas com conteúdos considerados obscenos e/o sexuais, desvalorização, 

preconceitos sejam eles étnicos ou de qualquer índole. Não serão permitidas apresentações 

nuas no palco, nem difusão/propaganda político-partidárias e religiosas.  

8. Não possui premiações, não é competitivo, não haverá cachê ou outra disposição de 

recurso financeiro da 24º Deaflympics e parceiros. Os participantes que apresentarão 

durante o evento no Centro Cultural são voluntários. 

9. Todas as demandas técnicas e pessoais sendo elas: equipamentos, objetos, cenários, 

iluminação, adereços, custos de deslocamento, alimentação, hospedagem ou a necessidade 

de outros profissionais envolvidos (como músicos ou técnicos) para o cumprimento deste 

edital, são de responsabilidade do proponente/participante. 

10. Luz e som serão únicos e padronizados para todos.  

11. Não será permitido animais no palco, uso de água e fogo, ou materiais inflamáveis. 



 
 

IV. Inscrições 
 
1. Nome / Nome da companhia/empresa: 
E-mail: 
CPF / CNPJ:  
Celular: 
Cidade / Estado: 
 
2. Identificação do(s) artista(s)  
a. Você é: 
Apresentação individual: 
(      ) Surdo  
(      ) Ouvinte 
 
b. Apresentação em duplas, trios ou grupos: 
(   ) Surdo(s), quantos? _____ 
(   ) Ouvinte(s), quantos? _____ 
 
c. Há menores de 18 anos? 
(    ) Sim. Quantos? _____ 
(    ) Não 
Obs: Se houverem menores de 18 anos, os mesmos são responsabilidade do proponente.  
 
3. Quais Línguas você utiliza? 
(   ) Libras 
(   ) Libras e Sinais Internacionais (SI) 
(   ) Libras e Língua Portuguesa 
(    ) Língua Portuguesa 
(    ) outra. Qual seu idioma? ______________________ 
 
4. Língua que será utilizada na apresentação: 
(       ) Libras  
(       ) Sinais Internacionais (SI)  
 
5. Tipo de apresentação: 
(    )Vídeo 
(    )Curta-metragem 
(    )Longa metragem 
(    )Performance 
(    )Teatro 
(    )Humor 
(    )Poesia 
(    )Narrativa 
(    )Música  
 
6. Irá apresentar presencialmente? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 
 
7. Anexos com formato word, informando a equipe (e créditos da obra), com fotocopia e uma 
breve descrição (máx. 10 linhas) sobre o que será apresentado: 
 



 
a. Título do Artística ou vídeo 
b. Sinopse (até cinco linhas) 
c. Ficha técnica (funções artísticas, técnicas e outras).  
 
8. Envie um link com a produção artística / vídeo / curta/longa metragem “Vídeo Trailer” 
(Wetransfer ou Youtube-não listado).  
 
9. Termo de Autorização de Uso de Imagem, Voz e Respectiva Cessão de Direitos Autorais:  
 
Por este instrumento no pleno uso de meu direito, AUTORIZO, de forma gratuita e sem 

qualquer ônus ao projeto de extensão “Arte de Sinalizar”, em parceria com a 24ª 

Surdolimpíadas de Verão – 1º a 15 de maio de 2022 (24º Summer Deaflympics) em Caxias 

do Sul-RS, Brasil. Coordenado pelo professor e pesquisador Cláudio Henrique Nunes 

Mourão, à utilização de material produzido em Língua Brasileira de Sinais (Libras), outras 

línguas de sinais e voz, através de filmagem, fotos, textos escritos, entre outros; assim como 

possíveis traduções/interpretações do material produzido para a Libras. Autorizo ainda a 

divulgação em todos os meios de comunicação possíveis, quer sejam na mídia impressa, 

televisiva, escrita e em sinais, internet, banco de dados informatizados, multimídia, “home 

vídeo”, DVD, entre outros, e nos meios de comunicação, como jornal e periódicos em geral, 

na forma de legenda, impresso, sinais e/ou imagem. Através deste instrumento, também 

faço a CESSÃO, a título gratuito e sem qualquer ônus, de todos os direitos relacionados à 

minha imagem, mantendo os créditos de autoria dos trabalhos desenvolvidos. O material 

será devidamente creditado e identificado. A presente autorização e cessão são outorgadas 

livres e espontaneamente, por prazo indeterminado, em caráter gratuito, não incorrendo ao 

coordenador/pesquisador sem qualquer custo ou ônus. E por ser de minha livre e 

espontânea vontade esta AUTORIZAÇÃO/CESSÃO, que comprovo minha ciência e cessão 

com a marcação do x (abaixo) no item 10. 

10. Estou de acordo com todos os itens acima e ao selecionar SIM, que substituiu minha 
assinatura, declaro minha autorização. 
(    ) SIM 
(    ) NÃO 
 
Observação: ao preencher esta inscrição no word, salvar e converter para PDF. Enviar os 
dois arquivos (word e pdf) no e-mail: centro.cultural@deaflympics2021.com 


