
EDITAL ARTE E CULTURA UNISINOS Nº 01/2022 
 
  
TÍTULO DO PROJETO 
No Palco Unisinos. 
  
 
OBJETO DO PROJETO 
O projeto possibilitará maior acesso e convivência com cultura e arte, através da dança, da música e do 
teatro, dentre outras manifestações artísticas e culturais.   
  
 
OBJETIVOS DO PROJETO  
O presente edital busca selecionar 04 (quatro) atrações que acontecerão no Teatro Unisinos de Porto Alegre, 
sendo elas distribuídos da seguinte forma: atrações teatrais, musicais e dança.  
  
 
JUSTIFICATIVA 
A Unisinos acredita que o espaço universitário deve acolher a todos/as que vivem em seu entorno, de modo 
a incentivar o convívio em seu espaço, especialmente pela disseminação de arte e cultura à comunidade da 
região em que está inserida. Nesse sentido, relevância deste projeto se dá em fomentar o acesso à arte e à 
cultura através de espetáculos de dança, música e teatro, de forma gratuita, à população, atuando também 
no desenvolvimento cultural da comunidade da cidade Porto Alegre-RS e de seu entorno. Para isso, a 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos selecionará até quatro (04) vagas, distribuídas em 04 quatro 
(04) datas diferentes (01 em junho, 01 em julho, 01 em setembro e 01 em outubro do corrente ano), 
chamando a grupos/espetáculos de dança e de teatro, sendo 02 vagas para cada, que tenham interesse e se 
enquadrem nas regras do presente edital. Cada grupo/espetáculo contará com uma ajuda de custo no valor 
total de R$ 4.000,00, a qual deverá cobrir todos os custos necessários para a atração acontecer, sendo R$ 
16.000,00 o montante destinado ao presente edital como um todo.  
 
  
REGRAS PARA CONCORRER AO EDITAL 
O grupo/espetáculo:  

• deve ter sede em Porto Alegre ou região metropolitana;  

• deve estar cadastrado no CNPJ;  

• deve estar disponível para as reuniões necessárias para a organização do evento;  

• deve estar ciente que o custeio de toda a atração e do transporte deve sair da verba oferecida (R$ 
4.000,00); 

• deve estar ciente que as vagas serão enquadradas pela Unisinos, conforme o cronograma a seguir.  
  
 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO   

• Publicação do edital: 27 de maio de 2022 

• Inscrições: de 27 de maio a 15 de junho de 2022  

• Publicação dos resultados: de 20 a 23 de junho de 2022  

• Publicação final: 24 de junho de 2022  

• Julho de 2022: primeira atração de dança. 

• Setembro de 2022: segunda atração teatral. 

• Outubro de 2022: segunda atração de dança. 
 
 
 
 



Observações importantes:  
 

• A cada atração serão disponibilizados dois (02) turnos de uso do Teatro Unisinos para ensaio, 
conforme oferecido na agenda do Teatro Unisinos de Porto Alegre, que serão informados 
posteriormente para os vencedores deste edital.  

• A montagem e desmontagem do cenário ou qualquer recurso necessário para que o espetáculo 
aconteça deverá acontecer no dia da própria atração.  

  
 
DIVULGAÇÃO  
O planejamento e a execução da comunicação do evento serão de responsabilidade do Marketing 
Institucional da Unisinos, que desenvolverá conteúdos que considerar pertinentes e alinhados ao projeto 
Arte e Cultura, podendo a atração replicá-los em seus canais de comunicação.  
   
 
 
 
 

 
Porto Alegre, 27 de maio de 2022. 

 
 
 

__________________________________________________________ 

Reitor da Unisinos - Pe. Sérgio Eduardo Mariucci 
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