Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Edital 001/2022/GS/SEMEC-QUERÊNCIA/MT
Divulga o edital do Festival
das Artes Integradas de
Querência MT- 2022.

A Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura, no uso de suas
atribuições, de acordo com o edital nº 06/2021 de 26 de Agosto de 2021, de incentivo para
ações culturais nos municípios, de 17 de setembro de 2020- MT afluentes torna público o
edital de Artes Integras para a população de Querência MT e resolve:

1. Dos Objetivos
1.1 É objetivo desta ação fomentar e incentivar a população de Querência/MT a
produzir, criar, divulgar e apreciar a arte e a cultura em suas mais diversas
vertentes, como forma de prazer ou de garantir o provimento de recurso para os
agentes culturais.
1.2 São objetivos específicos desta ação:
1.2.1 Incentivar a produção da arte e cultura entre a população querenciana;
1.2.2 Valorizar o agente cultural amador e ou profissional;
1.2.3 Criar oportunidade da comunidade usufruir de espaços de cultura e
entretenimento;
1.2.4 Fazer uso de recursos multimídia para divulgar a arte e a cultura;
1.2.5 Incentivar, de forma específica, a arte e cultura indígena;
1.2.6 Oportunizar de forma democrática e gratuita o acesso a arte e cultura;
1.2.7 Divulgar o Espaço Cultural Fonte do Aprendiz como centro de
desenvolvimento e apoio artístico e cultural no município.

2. Da Comissão Gestora
2.1 A organização desta ação está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de
Educação, Desporto, Lazer e Cultura e do Espaço Cultural Fonte do Aprendiz.
2.2 A Comissão Gestora tem como funções específicas:
2.2.1 Deliberar sobre o edital;
2.2.2 Divulgar o edital para a comunidade de forma ampla e transparente;
2.2.3 Dirimir dúvidas que por ventura apareçam;
2.2.4 Deliberar sobre casos não previstos neste Edital;
2.2.5 Acompanhar o recebimento das inscrições;
2.2.6 Habilitar ou não as inscrições com base na documentação apresentada
pelos inscritos;
2.2.7 Elaborar edital com relação dos habilitados para a distribuição do
incentivo.
2.2.8 Garantir a lisura no processo de distribuição dos incentivos;
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2.3 A Comissão Gestora é composta pelos seguintes membros:
2.3.1 Rosita Maria Hahn;
2.3.2 Tatiana Mesquita;
2.3.3 Alline Gomes Ferreira Souza dos Santos;
2.3.4 Elisangela Cozer Camargo;
2.3.5 Mônica Carrasco Tonolo;
2.3.6 Rosane Staub Santin;
2.4 O Espaço Cultural Fonte do Aprendiz tem como função:
2.4.1 Dinamizar e receber as inscrições;
2.4.2 Articular e subsidiar o Comitê Gestor com as informações necessárias
para que o mesmo possa exercer as suas funções.

3. Do Cronograma
3.1 As etapas da ação respeitarão o seguinte cronograma:
ETAPA
Data
Publicação do Edital
10 de março
Inscrições
24 de março a 20 de abril
Envio/Entrega do Material
25 a 29 de abril
Edital de classificados
06 de maio
Recursos
9 e 10 de maio
Edital de habilitados
13 de maio
Evento
20, 21 e22 de maio
Edital de aprovados para recebimento de incentivo
31 de maio
Pagamento do incentivo
Até 13 de junho
3.2 A distribuição das vertentes acontecerá como segue abaixo:
3.2.1 Dia 20 de maio:
3.2.1.1 Mostra instrumental;
3.2.1.2 Exposição de desenhos;
3.2.1.3 Gastronomia;
3.2.1.4 Artesanato
3.2.2 Dia 21 de maio:
3.2.2.1 Canto;
3.2.2.2 Exposição de fotografia;
3.2.2.3 Gastronomia;
3.2.2.4 Artesanato
3.2.3 Dia 22 de maio:
3.2.3.1 Mostra de dança
3.2.3.2 Cultura e artesanato indígena
3.2.3.3 Gastronomia
3.2.3.4 Artesanato
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3.2.4 Excepcionalmente o teatro acontecerá no dia 27 de maio na Câmara
Municipal de Vereadores, pois precisa acontecer em ambiente
apropriado.

1. Das Vertentes
1.1 Ficam definidas as seguintes vertentes:
1.1.1 Mostra Instrumental;
1.1.2 Dança;
1.1.3 Teatro;
1.1.4 Desenho;
1.1.5 Canto;
1.1.6 Fotografia;
1.1.7 Artesanato;
1.1.8 Gastronomia;
1.1.9 Cultura e Artesanato Indígena.
1.2 Se acaso alguma vertente tiver apenas metade ou menos das vagas preenchidas
o incentivo pago também será de apenas 50% do montante, dividido entre os
devidamente inscritos e habilitados.
1.3 O valor do incentivo pago será por inscrição, independente do número de
integrantes (individual, dupla ou grupo);
1.4 Materiais entregues em envelope (desenho e fotografia) devem ser claramente
identificados pelo inscrito tanto no material como no envelope.

2. Dos Participantes
2.1 Poderá participar deste edital qualquer pessoa residente no município de
Querência, de acordo com a idade mínima de cada vertente;.
2.2 Ficam excluídos de participar, os membros da Comissão Gestora.
2.3 O participante menor de idade deverá se inscrever com um responsável legal,
maior de idade, identificado na ficha de inscrição e que receberá o incentivo em
sua conta bancária;
2.4 O número de vagas para cada vertente é limitado;
2.4.1 Serão aceitas todas as inscrições dentro do prazo determinado;
2.4.2 As inscrições que atenderem aos requisitos conforme o edital serão
Classificadas pela Equipe Gestora;
2.4.3 Ficam Habilitadas para participar do Festival das Artes Integradas as
primeiras inscrições realizadas dentro dos requisitos conforme o número
de vagas estabelecidas no edital;
2.4.3.1 Se o candidato inscrito e habilitado desistir de participar, a
desistência deverá ser formalizada por escrito e encaminhada à
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Comissão Gestora e o próximo inscrito da fila dos classificados
passará a ser habilitado para participar do Edital. Contudo, ao inscrito
e habilitado nas categorias presenciais que não comparecer para se
apresentar, perderá o direito de receber quaisquer valores, os quais
deverão ser rateados pelos candidatos ativos de cada categoria.
2.5 As inscrições deverão respeitar a idade mínima do participante por vertente,
como se segue:
Categoria
Mostra Instrumental
Dança
Desenho
Teatro
Canto
Fotografia
Artesanato
Gastronomia
Cultura e Artesanato Indígena

Idade
A partir de 10 anos

A partir de 16 anos
A partir de 18 anos

Nº de vagas
25
35
20
08
25
50
20
20
12

3. Das vertentes
3.1 Da Mostra Instrumental:
3.1.1 A inscrição poderá ser individual, dupla ou grupos de até 5 pessoas.
3.1.2 Cada inscrito será responsável pela organização de seus instrumentos;
3.1.3 Não será permitida a alteração da música após a inscrição;
3.1.4 As apresentações serão em ordem alfabética dos nomes dos inscritos.
3.1.5 A duração deverá ser no mínimo 3 e no máximo 5 minutos;
3.1.6 Será permitido acompanhamento de playback.
3.2 Da Dança:
3.2.1 A inscrição poderá ser individual, dupla ou grupos;
3.2.2 A coreografia deverá ser de criação original do inscrito;
3.2.3 As músicas escolhidas não deverão conter palavras de baixo calão e
apologia ao crime;
3.2.3.1.1 serão proibidas coreografias que insinuem a erotização;
3.2.4 Será permitida uma inscrição por escola ou entidade.
3.2.5 A duração deverá ser no mínimo de 2,5 e no máximo 4 minutos;
3.2.6 Será dividida em três eixos:
3.2.6.1 Das escolas e entidades:
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3.2.6.1.1 Eixo 1- contempla as seguintes escolas e ou entidades (15
vagas): EE. Querência, EE. 20 de Março, EE. 19 de
Dezembro, EMEB. Alegria do Saber, CMEI. Mundo
Encantado, CMEI. Crescer e Aprender, EMEB. Imperial,
CMEB. Pequeno Príncipe, Cefique, E. Província de São Pedro,
CTG Pousada do Sul, EMEB. Pingo D'Água, Espaço Cultural
Fonte do Aprendiz; Kaudance e CEERE APAE;
3.2.6.2 Eixo 2- Das escolas do interior através de modalidade não presencial
(5 vagas):
3.2.6.2.1 poderão se inscrever nesta modalidade as seguintes escolas: EE.
Coutinho União, EMEB. Brasil Novo, EMEB. Profª Lucia M
M Penido, EMEB. Agropecuária Tanguro, EMEB. Liberdade.
3.2.6.2.2 deverão apresentar sua dança em vídeo editado de boa
qualidade;
3.2.6.2.3 encaminhar o Vídeo contendo a dança para a Equipe Gestora até
o dia 29 de abril;
3.2.6.3 Eixo 3- livre (15 vagas)
3.2.6.3.1 poderá se inscrever qualquer pessoa;
3.2.6.3.2 a inscrição poderá ser individual, dupla ou grupos.
3.3 Do Teatro:
3.3.1 Contempla as seguintes escolas: EE. Querência, EE. 20 de Março, EE. 19
de Dezembro, EMEB. Alegria do Saber, EMEB. Imperial, Cefique,
EMEB. Pingo D'Água, Espaço Cultural Fonte do Aprendiz, CEERE
APAE e E. Província de São Pedro.
3.3.2 Poderá se inscrever em forma de monólogo, dupla ou grupo;
3.3.3 O texto apresentado poderá ser original ou adaptado;
3.3.4 Os personagens deverão ter caracterização e figurino apropriado;
3.3.5 A duração de cada teatro deverá ser no mínimo 5 e no máximo 8 minutos.
3.4 Do Desenho:
3.4.1 Tema e técnica livre desde que não seja computadorizado ou impresso;
3.4.2 No ato da inscrição deverá optar conforme sua habilidade:
3.4.2.1 iniciante - crianças e ou pessoas que ainda estão desenvolvendo suas
habilidades no desenho;
3.4.2.2 prático - que desenha a mais tempo e já desenvolveu e domina as
técnicas desta arte.
3.4.3 Cada inscrito deverá enviar um (1) desenho;
3.4.4 O desenho deverá ser feito em papel canson (21X30) de gramatura
120g/m²;

Rua Itelvino Trevissol, n°128 Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1710/3529-2046

CEP 78.643.000 Querência – MT email: educação@querencia.mt.gov.br

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

3.4.5

Ao encerrar as exposições a comissão gestora decidirá se devolve ou não o
material oferecido;
3.4.6 Critérios de avaliação para ter o desenho classificado:
3.4.6.1 impacto visual;
3.4.6.2 criatividade;
3.4.6.3 técnicas utilizadas.
3.5 Do Canto:
3.5.1 Poderá se inscrever de forma individual, duplas ou grupo;
3.5.2 No ato da inscrição deverá optar por:
3.5.2.1 Infantojuvenil de 10 a 17 anos - 5 vagas
3.5.2.2 adulto acima de 18 anos - 12 vagas
3.5.2.3 gospel qualquer idade (acima de 10 anos) - 8 vagas
3.5.3 Cada participante terá direito a duas passadas de música com a banda no
ensaio previamente agendado com a Comissão Gestora;
3.5.4 No ato da inscrição deverá optar se quer ou não o acompanhamento da
banda ou se irá utilizar playback ou instrumento próprio;
3.5.5 A modalidade gospel terá sua apresentação acompanhada somente de
playback;
3.5.6 A duração deverá ser no mínimo 2,5 e no máximo 4 minutos;
3.5.7 A ordem das apresentações será: infantojuvenil, seguido do gospel e
finalizando com a categoria adulto, na ordem alfabética dos inscritos;
3.6 Da Fotografia:
3.6.1 Cada inscrito deverá enviar uma (1) fotografia que na sua opinião melhor
represente "O cotidiano do povo de Querência";
3.6.2 O tamanho da fotografia deverá ser de 15 X 21, revelada em boa resolução
e em papel fotográfico;
3.6.3 Deverá ser entregue em envelope identificado;
3.6.4 Ao encerrar as exposições a comissão gestora decidirá se devolve ou não o
material oferecido;
3.7 Do Artesanato:
3.7.1 O material exposto deverá ser de produção própria;
3.7.2 Cada inscrito deverá levar para expor no mínimo quinze (15) objetos de
pequeno porte e sete (7) de médio porte na exposição para divulgação e ou
comercialização;
3.7.3 Cada inscrito será responsável pelos cavaletes, mesas e estandes para a
exposição do próprio material ou solicitar com antecedência junto a
Comissão Gestora;
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3.7.4

O espaço para a exposição de cada inscrito é de 1x2m. Caso algum inscrito
precisar de um espaço maior deverá entrar em contato com a comissão
gestora com antecedência;

3.8 Da Gastronomia:
3.8.1 Os interessados deverão se inscrever para as categorias sugeridas:
3.8.1.1
comida típica (massas, tapioca, pamonha, cuca, salame, churrasco,
arroz com pequi);
3.8.1.2
espetinhos;
3.8.1.3
caldos;
3.8.1.4
cachorro quente;
3.8.1.5
pastel;
3.8.1.6
churros e crepes;
3.8.1.7
bolos, bolachas e biscoitos;
3.8.1.8
outros
3.9 Do Artesanato e Cultura Indígena:
3.9.1 A inscrição deverá ser feita em nome da aldeia;
3.9.2 Será permitida apenas uma inscrição por aldeia;
3.9.3 Deverá expor artigos que representes sua cultura, bem como artesanato,
comida, bebidas, bijuterias, utensílios entre outros.

4. Das Inscrições
4.1.1 Os participantes farão sua inscrição entre os dias 24 de março a 20 de
abril de forma online através de link;
4.1.2 Os participantes que não tiverem, por algum motivo, condições de se
inscrever de forma online, poderão se inscrever in locuo na Biblioteca
Municipal e Espaço Cultural Fonte do Aprendiz em dias úteis das 7h30 às
11h00 e das 13h30 e 17h;
4.2 A entrega da documentação completa é de total responsabilidade dos
participantes;
4.3 No ato da inscrição os participantes in loc,
4.4 uo, deverão estar munidos de:
4.4.1 RG e CPF;
4.4.2 dados bancários;
4.4.3 comprovante de endereço.
4.5 Cada indivíduo poderá se inscrever em duas (2) vertentes;
4.5.1 não será permitido que uma pessoa se inscreva duas vezes na mesma
vertente;
4.6 Caso algum candidato se inscrever em mais de duas vertente, será validada
apenas as duas últimas inscrições efetivadas;
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4.7 os endereços para as inscrições seguem abaixo relacionados:
4.7.1 Canto: https://forms.gle/kecyQRYYyfof5AZg6
4.7.2 Dança: https://forms.gle/fW8iBAK8uYfnZ2aUA
4.7.3 Fotografia: https://forms.gle/gGZZPa32kD45wmzL7
4.7.4 Gastronomia: https://forms.gle/Ne9qCABUGj66uBfR9
4.7.5 Desenho: https://forms.gle/AwkQF57j54KmgQWi6
4.7.6 Cultura Indígena: https://forms.gle/vtQXV4YnA2hsVorh9
4.7.7 Mostra Instrumental: https://forms.gle/AFDJ3ccRHtvHSeic7
4.7.8 Artesanato: https://forms.gle/66qnPH4dd1qdh48x5
4.7.9 Teatro: https://forms.gle/fvmFnQwQ9Re3ALfHA
4.8 Os links serão disponibilizados no site Prefeitura Municipal de Querência:
https://www.querencia.mt.gov.br, nas redes sociais da Biblioteca e Espaço
Cultural Fonte do Aprendiz e da Semec.

5. Dos Classificados
5.1 Serão classificados os inscritos que:
5.1.1 entregarem toda a documentação de acordo com este edital;
5.1.2 respeitar os prazos determinados;
5.1.3 entregar seus trabalhos dentro do proposto, conforme avaliação da
Comissão Gestora.
5.2 Os inscritos não classificados terão 2 dias úteis após a divulgação do edital para
recorrer por escrito à Comissão Gestora;
5.3 Caso haja recurso, a Comissão Gestora terá mais 2 dias úteis para publicar novo
edital com o resultado dos recursos.

6. Dos habilitados
6.1 Serão habilitados os inscritos que:
6.1.1 Os que primeiro preencherem as vagas propostas desde que:
6.1.1.1 entregarem toda a documentação de acordo com este edital;
6.1.1.2 respeitar os prazos determinados;
6.1.1.3 entregar seus trabalhos dentro do proposto, conforme avaliação da
Comissão Gestora.
6.2 Os inscritos não habilitados terão 2 dias úteis após a divulgação do edital para
recorrer por escrito à Comissão Gestora;
6.3 Caso haja recurso, a Comissão Gestora terá mais 2 dias úteis para publicar novo
edital com o resultado dos recursos.

7. Dos aprovados para recebimento de incentivo
7.1 Ficam aprovados para receber o incentivo de pagamento todos os habilitados
que tenham apresentados seus trabalhos de acordo com as inscrições, sem
resalvas;
7.2 Os inscritos e habilitados que não comparecerem ao evento ou não assinarem o
recibo não serão aprovados para recebimento do incentivo.
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8. Do Incentivo
8.1 A verba total do incentivo é de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais);
8.2 Os inscritos habilitados de cada categoria receberão o incentivo em até 21 dias
corridos após a realização do evento;
8.3 Para cada vertente o incentivo será rateado em partes iguais pelo número de
inscritos habilitados;
8.4 Os valores estipulados por vertente estão distribuídos da seguinte forma:
Vertente

Valor R$

Mostra instrumental

12.500,00

Fotografia

15.000,00

Artesanato e Cultura Indígena

10.000,00

Artesanato

10.000,00

Desenho

6.000,00

Dança

20.000,00

Teatro:

R$ 6.000,00

Gastronomia

R$ 10.000,00

Canto

R$ 12.500,00

8.5 Caso o número de habilitados por vertente for menor que 50% das vagas
propostas, o valor pago naquela vertente será de apenas 50% do incentivo;
8.6 O valor de cada incentivo será repassado para os inscritos em forma de
transferência bancária.
8.7 O pagamento somente será efetivado se o inscrito se fizer presente durante a
realização do evento e assinar o Recibo após habilitação final e aprovação por
parte do Equipe Gestora.

9. Das proibições
9.1 Fica proibido, sob pena de exclusão automática do “Festival das Artes
Integradas” e com penalidade de devolução do recurso os casos de:
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9.1.1 Uso de expressões que denigrem imagem de qualquer gênero, raça e
crença, palavras de baixo calão;
9.1.2 Figurino inadequado, vulgar e ou não condizente com a idade do(s)
inscrito(s);
9.1.3 O uso de material de outro autor na forma de plágio;
9.1.4 O uso de imagens e referência a qualquer candidato ou partido eleitoral;
9.1.5 Apologia ao crime, violência, uso de drogas;
9.1.6 Erotização.

10.Das Disposições Finais
10.1 A realização da inscrição no “Festival das Artes Integradas” implica na plena
aceitação, por parte do candidato, de todas as disposições estabelecidas neste
edital;
10.2 A Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Lazer e Cultura e a Biblioteca
Pública Municipal e Espaço Cultural Fonte do Aprendiz poderá utilizar, sem ônus,
todo e qualquer material para qualquer tipo de divulgação;
10.3

Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor.

Querência, 10 de março de 2022.

________________________________
Rosita Maria Hanh
Secretária Municipal de Educação,
Desporto, Lazer e Cultura.
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