
EDITAL DE INSCRIÇÃO E BOLSAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO

“CAMPINAS STREET DANCE 2022”, EDIÇÃO ONLINE POR MEIO DO PROAC 34/2021

MOSTRAS / FESTIVAIS / EVENTOS CULTURAIS E CRIATIVOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

1 - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente Edital Público estabelecer regras gerais e

específicas para inscrição e bolsas no evento.

2 – DO LOCAL E DATA

2.1 - O evento acontecerá em todos os finais de semana de Novembro de 2022

(sábados e domingos), de forma virtual por plataformas online.

3 – DAS DEFINIÇÕES

3.1 - As oficinas acontecerão através de plataformas digitais, nos dias e horários

definidos e divulgados no formulário de inscrição. Cada participante receberá o link

através do whatsapp e e-mail.

3.2 - Os espetáculos serão transmitidos pela plataforma Youtube, nos dias e

horários definidos e divulgados.

3.3 - Toda programação será previamente divulgada na página oficial do realizador,

www.battlebrazil.com.br e redes sociais @battlebrazil.

3.4 - As bolsas serão no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) aos 100

primeiros classificados, seguindo critérios de avaliação.

3.5 - Os não selecionados para recebimento da bolsa, estarão automaticamente

numa lista de suplentes, por ordem de pontuação, podendo participar das oficinas

como ouvintes, ou seja, sem receber o valor da bolsa. Os suplentes podem ser

chamados para lista de bolsistas, caso exista desistência ou desclassificação de algum

participante bolsista.

3.6 - As vagas para cada Oficina serão limitadas, as preferências de preenchimento

das vagas serão através do Formulário de Inscrição.

3.7 - As oficinas que não tiverem número total de 100 bolsistas inscritos, serão

abertas para os participantes suplentes como ouvintes.

http://www.battlebrazil.com.br


4 – DAS INSCRIÇÕES

4.1 - As inscrições são gratuitas e serão recebidas até dia 30 de setembro de 2022

às 23h59 e deverão ser realizadas através de formulário disponível no link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiz65RQRrf6Hc1lp8oZAzvwkVdDyCETdiY

psFCjq8JG0ZIYQ/viewform?usp=sf_link

4.2 - Cada inscrição deverá conter seus dados preenchidos, envio do currículo

obrigatoriamente, portfólio opcional, seleção de oficinas desejadas e termo de

participação confirmado.

4.3 - Cada participante pode se inscrever em até 2 (duas) oficinas selecionadas no

Formulário de Descrição.

4.4 - Não podem se inscrever menores de 18 anos.

5 – DA COMISSÃO JULGADORA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO.

5.1 – Os membros da comissão julgadora serão compostos pela comissão de

produção do realizador Cia. Eclipse e Arte, composta por 03 (três) membros que serão

responsáveis pelas seleções de candidatos.

5.2 - Será avaliado o Currículo e Portfólio de cada candidato, com os seguintes
critérios de avaliação: tempo de envolvimento com o trabalho em área cultural e tempo de

atuação de cada candidato, privilegiando-se os maiores tempos.

5.3 - Indutores de inclusão: será acrescida a pontuação de acordo com as autodeclarações

étnico-raciais e/ou de gênero através do Formulário de Inscrição. Critério não eliminatório.

6 – DOS SELECIONADOS E PRÊMIOS.

6.1 – Os 100 primeiros da lista de classificação, serão selecionados para o prêmio de
bolsa auxílio no valor R$150,00 (cento e cinquenta reais) para a participação nas
Oficinas.

6.2 – Os bolsistas deverão participar das Oficinas selecionadas, durante toda a

duração e com câmera aberta.

6.3 – Os candidatos que não estiverem na lista de bolsistas, estarão

automaticamente na lista de suplente, ordenados pela ordem de classificação e

poderão participar das oficinas selecionadas como ouvintes, ou seja, sem o prêmio de

bolsa auxílio. Conforme o número de vagas disponíveis na sala.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiz65RQRrf6Hc1lp8oZAzvwkVdDyCETdiYpsFCjq8JG0ZIYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiz65RQRrf6Hc1lp8oZAzvwkVdDyCETdiYpsFCjq8JG0ZIYQ/viewform?usp=sf_link


6.4 – Os candidatos que não cumprirem com as regras do edital, podem perder seu

prêmio de bolsa auxílio e certificado de participação.

6.5 – Caso exista a desistência ou desclassificação de algum candidato bolsista, seu

prêmio será transferido para os próximos candidatos na lista de suplentes, seguindo a

ordem de classificação.

7 - DAS  OFICINAS

7.1 –  As oficinas acontecerão através de plataforma online.

7.2 – Os participantes receberão o link de acesso, um dia antes da realização e

deverá entrar na sala com 15 minutos de antecedência para autorização e ajustes

necessários.

7.3 – Durante as oficinas, as câmeras deverão permanecer ligadas e com microfone

desligado, e acionados apenas se o oficineiro solicitar.

7.4 – Será acompanhada pela equipe de produção do realizador, para organização,

apoio e fiscalização de presença dos candidatos.

7.5 – Só terão acesso às oficinas os candidatos que forem selecionados e

receberem o link.

7.6 – As oficinas serão gravadas pelo realizador.

7.7 – Os candidatos que participarem das oficinas receberão certificados e no caso

dos bolsistas, seu prêmio conforme o edital.

8 – DAS APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS/PALESTRAS ESPECIAIS

8.1 - Serão exibidos através da plataforma Youtube.
8.2 - Os participantes podem assistir os espetáculos sem um número mínimo ou
máximo de participações.
8.3 - Os links estarão disponíveis na página oficial do realizador,
www.battlebrazil.com.br, @battlebrazil e no canal do Youtube Cia. Eclipse com data e
horário de estreia no próprio canal.
8.4 - Estas ações serão abertos ao público geral.

9 - DAS PREMIAÇÕES.

9.1 – O prêmio de bolsa auxílio no valor R$150,00 (cento e cinquenta reais)

destinados às participações das oficinas, serão pagos após a finalização do evento

9.2 - O recebimento do valor da bolsa, será através da chave pix indicada no

http://www.battlebrazil.com.br


Formulário de Inscrição.

9.3 - Os candidatos que desistirem da participação, não comparecer nas oficinas

selecionadas, manter a câmera desligada ou de alguma forma não comprovar a

participação, perderão seus prêmios de bolsas auxílio e/ou certificado de participação.

9.4 – Após a finalização do evento, cada candidato deverá enviar um relatório

contando suas experiências de até 1 (uma) atividade (oficina ou espetáculo) para o

e-mail do realizador contato@battlebrazil.com.br no formato word, pdf ou vídeo.

Campinas, Agosto de 2022

Equipe de Produção

Eclipse Cultura e Arte

Battle Brazil

mailto:sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br

