
        

 
 

Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada- Irpaa 

 

Convocatória do Festival de Arte e Cultura do Semiárido  
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

O Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa) vem convidar-lhes 

para participar do Festival de Arte e Cultura do Semiárido, que será realizado através do 

canal TV IRPAA no YouTube no dia 02 de dezembro de 2021. O evento tem como 

tema: Infância, Educação e Convivência com o Semiárido, e é uma iniciativa do Irpaa. 

 

2. DOS OBJETIVOS  
 

Os objetivos do Festival de Arte e Cultura do Semiárido são: 

- divulgar a produção artístico cultural dos/as artistas populares; 

- incentivar o protagonismo de crianças e adolescentes nas diversas linguagens 

audiovisuais; 

- abordar de maneira lúdica temáticas que se entrelaçam com os direitos da criança e do 

adolescente. 

 

3. DAS CATEGORIAS  
3.1 As categorias para participação no Festival estão divididas da seguinte forma: 

- Artes cênicas- (vídeos de até 4 minutos); 

- Contação de histórias- (vídeos de até 3 minutos). 

- Dança- (vídeos de até 3 minutos); 

- Fotografia- (até 3 fotografias com legenda de cada foto); 

- Música- (vídeos de até 4 minutos);  

- Poesia- (vídeos de até 3 minutos). 

 

 

3.2 Os vídeos deverão, obrigatoriamente, possuir:  

 - Duração máxima especificada no ponto 3.1; 

-  Layout na horizontal;  

-  Definição em HD  

-  Dimensões 720 x 480;  

-  Extensão - formato MP4.  

 



PARÁGRAFO ÚNICO: Não serão aceitas propostas de cunho preconceituoso, 

discriminatório, racista, ilegal, que violem os direitos humanos e/ou que façam apologia 

ao uso de substâncias ilícitas e violência 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do Festival de Arte e Cultura do Semiárido artistas populares e de 

grupos artísticos culturais que atuam no Semiárido; 

4.2 Produções com participação de crianças e adolescentes terão prioridade no momento 

da seleção; 

4.2 Cada proposta deverá definir um membro para ser o proponente, que ficará 

responsável pela inscrição e interlocução com a organização do evento. 

 

5. DOS PRAZOS E INSCRIÇÕES 
 

5.1 As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas através do formulário on-line, que 

estará disponível das 00h00 min de 10 de setembro às 23h 59min do dia 27 de 

setembro de 2021. No formulário, o proponente deve indicar em qual categoria deseja 

participar. Cada pessoa poderá se inscrever até 1 (uma) vez, valendo a última enviada; 

 

5.2 Não serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos nesta chamada conforme 

cronograma descrito no item; 

 

5.3 Ao enviar sua inscrição, o participante concorda e aceita todos os termos e 

condições descritos nesta chamada e autoriza automaticamente o direito de utilização, 

por tempo indeterminado, de suas imagens e do nome pelo Irpaa sem qualquer ônus; 

 

5.4 A comissão organizadora não se responsabiliza pelo não recebimento de solicitação 

de inscrição via internet por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores, que 

impossibilitem a transferência de dados. 

 

 

6. DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS 
 

6.1 Para a definição das propostas deverão observados os seguintes critérios: 

a) Conformidade com os itens 3, 4 e 5  desta chamada.  

 

b) Qualidade artístico-cultural e relevância no campo da promoção:  

 

I. da diversidade artística e cultural;  

II. do pensamento crítico;  

III. da difusão da cultura e produção artística local; 

 IV. da fruição estética;  

 

c) Qualidade técnica - considerando as recomendações do item 3.2  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7T-P5DSQtYUrOI8TGZQ-DDCBqMYkouI4bTjFfOwCOWXOATg/viewform


 

d) Clareza e a coerência das ideias apresentadas e interlocução com os objetivos do 

Festival de Arte e Cultura do Semiárido 

 

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

7.1 Para a seleção das experiências inscritas no festival, o Irpaa vai constituir uma 

comissão composta de dois colaboradores/as da instituição e de um profissional da área 

artística. 

 

8. RESULTADO  
 

8.1 A relação das propostas selecionadas será divulgada conforme cronograma abaixo, 

nas redes sociais da instituição (Facebook e Instagram: @irpaasemiarido). 

 

9. DA PROGRAMAÇÃO  
 

9.1 A definição da ordem de exibição de cada proposta será de responsabilidade da 

Comissão Organizadora do Festival de Arte e Cultura do Semiárido. 

 

10. DA EXIBIÇÃO  
 

10.1 O Festival de Arte e Cultura do Semiárido será exibido no dia 02 de dezembro de 

2021, através do canal TV Irpaa no youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCW8AEAfxTr2Jvtjuf8eFNp  

 

11. CRONOGRAMA 
 

ETAPAS DATAS 

Divulgação do edital 10 de setembro 

Período de inscrições 10 a 27 de setembro 

Seleção das propostas 04 a 15 de outubro 

Divulgação dos selecionados 18 de outubro 

Realização do Festival de Arte e Cultura do Semiárido 02 de dezembro  

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1 É de inteira responsabilidade do participante acompanhar a publicação do resultado 

e eventuais alterações ou retificações nesta chamada, por meio do site do Irpaa e/ou 

redes sociais da instituição; 

https://www.youtube.com/channel/UCW8AEAfxTr2Jvtjuf8eFNpg


 

12.2 As propostas artístico-culturais inscritas nos termos da presente chamada, não 

receberão apoio financeiro do Irpaa para a sua elaboração e/ou execução;  

 

12.3 A responsabilidade por direitos autorais de qualquer espécie é de exclusividade do 

proponente;  

 

12.4 Em caso de dúvidas o proponente poderá enviar e-mail para 

comunicacao@irpaa.org com o assunto “FESTIVAL - DÚVIDAS”; 

 

12.5 Esta convocatória entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Juazeiro, 10 de setembro de 2021 

Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada  

 

 

 


