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CHAMADA PARA OCUPAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DO ESPAÇO CULTURAL CASA DO LAGO
2018

O Espaço Cultural Casa do Lago vem a público convidar a comunidade acadêmica a apresentar
propostas artísticas e culturais para ocupação de seus espaços durante o ano de 2018, de acordo
com as condições fixadas nesta chamada.
A Casa do Lago é um órgão da Diretoria de Cultura (Dcult) da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos
Comunitários (Preac), cuja missão é estimular as produções artísticas e culturais e os projetos de
extensão da comunidade universitária – formada por docentes, discentes, técnico-administrativos e
pesquisadores – nas mais diversas vertentes da cultura, aqui entendida em sua forma mais
abrangente. Com isso, proporcionar à comunidade eventos relevantes e de qualidade,
democratizando e ampliando cada vez mais o acesso à cultura, incentivando e difundindo as diversas
linguagens e tendências artísticas.

OBJETIVOS
A presente Chamada tem como objetivo a seleção de propostas para atividades artísticas e culturais,
organizadas pela comunidade acadêmica, a acontecerem no Espaço Cultural Casa do Lago, localizado
na Av. Érico Veríssimo, 1011, na Cidade Universitária Zeferino Vaz – Campus da Unicamp em Barão
Geraldo, e que compreende os seguintes espaços:

1. Galeria de Exposições - 90 m² - capacidade 60 pessoas
02 painéis fixos, medindo 4,50m x 2,30m cada
02 painéis fixos, medindo 3,00m x 2,30m cada
04 painéis móveis articuláveis, medindo 1,50m X 2,20m cada
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2. Sala Multiuso - 256 m² - capacidade 150 pessoas sentadas
Sala com 16m x 16m, pé direito central de 6m e teto em acentuada curvatura.
Possui 02 climatizadores, projetor, telão, sonorização, cadeiras e mesas dobráveis.

3. Sala de Cinema - 140 m² - capacidade 72 pessoas sentadas
Sala com 72 poltronas, palco com 4m x 10m, camarim, iluminação cênica, sonorização, projetor
e ar condicionado.

ENVIO DE PROPOSTAS
Os interessados deverão enviar proposta em arquivo PDF de até duas laudas ao e-mail
dir.casadolago@unicamp.br, no período de 12 a 25 de março de 2018, contendo:
1.

Indicação da categoria da proposta (oficina, exposição, exibição, etc.).

2.

Indicação do local pretendido (galeria de exposições, sala multiuso ou cinema).

3.

Indentificação dos organizadores e participantes da atividade (artistas, grupo, palestrantes,
oficineiros, etc.).

4.

Resumo da proposta com todas as informações quanto aos objetivos, ao público alvo e às
demandas técnicas necessárias para o julgamento da viabilidade de sua realização.

No caso de propostas de exposição ou apresentações artísticas, juntar ao documento imagens ou
projetos das obras que serão apresentadas, bem como currículo(s) resumido(s) do(s) artista(s).
Para

auxílio

na

sugestão

do

espaço

pretendido,

o

site

da

Casa

do

Lago,

www.casadolago.preac.unicamp.br, disponibiliza imagens e descrição de seus espaços.
Após o prazo limite, a Casa do Lago continuará recebendo propostas de atividades de forma
contínua, porém será dada prioridade para as propostas apresentadas até às 23h do dia 25 de março
de 2018. Não há limite de projetos por proponente.
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É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do proponente a observância e a regularização de
toda e qualquer questão concernente a Direitos Autorais, Conexos e de Imagem e Som relativos às
obras, e à documentação encaminhada para o processo de seleção.

SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas serão avaliadas pela Direção da Casa do Lago, apoiada por especialistas das áreas de
interesse das propostas, e selecionadas de acordo com os seguintes critérios:
1. Disponibilidade do espaço sugerido.
2. Viabilidade técnica e adequação física da proposta aos espaços e recursos disponíveis.
3. Excelência do projeto quanto a: qualidade, inovação, linguagem artística e abrangência.
4. Relevância estética, conceitual e temática, evidenciando sua importância histórica, cultural e
artística, na perspectiva de contribuir para o enriquecimento cultural das comunidades.
As decisões quanto à seleção dos projetos a serem realizados não são passíveis de questionamentos
ou recursos.
Os selecionados receberão por e-mail a lista de procedimentos para a execução da proposta
artística/cultural, que culminará com a assinatura de Termo de Compromisso, onde serão detalhadas
as obrigações do proponente e do Espaço Cultural Casa do Lago.
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