
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIA HUMANAS (CFH)
INSTITUTO DE ESTUDOS DE GÊNERO (IEG)

ESPAÇO CULTURAL GÊNERO E DIVERSIDADES (ECGD)

EDITAL DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL Nº001 ECGD/2023

O Espaço Cultural Gênero e Diversidades da UFSC (ECGD/UFSC) é um espaço aberto à
artistas, comunidade acadêmica, movimentos sociais, dentre outros atores, onde são
realizadas apresentações artísticas e culturais, oficinas, cine-debate e rodas de conversas.
Criado em 2018, pelo Instituto de Estudos de Gênero, por meio de parceria entre a
Secretaria de Arte e Cultura (SeCArte) e a Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades
(SAAD), hoje Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade (Proafe) da UFSC.

1 Objetivo:
Realizar a ocupação do ECGD/UFSC através da seleção de propostas de ações gratuitas
de curta duração (máximo 04 dias) que abordem as temáticas de gênero e diversidades
realizadas por indivíduos integrantes da comunidade acadêmica e/ou integrantes de
movimentos artístico-culturais e sociais a serem realizadas no período de 03 de abril a 14
de julho de 2023.

2 Público Alvo:
- Poderão participar da seleção pessoas da comunidade acadêmica da Universidade

Federal de Santa Catarina (UFSC), bem como integrantes da sociedade civil de
Florianópolis e região,  denominados aqui como ‘Proponentes’.

- Cada Proponente poderá inscrever até 02 projetos diferentes.

3 Inscrições:
- As inscrições são gratuitas e para realizá-las é necessário que os/as/es Proponentes

preencham o formulário de inscrição no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM-DIR_NHMsmV9EUB9fhiDYBp7dAO
wIIKRXbJwMf5cT7p-_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

- No formulário devem ser anexados o currículo sucinto do interessado contendo seus
dados pessoais, formação artística, principais eventos/ações de que tenha
participado. Caso necessário consultar o modelo no Anexo I.

3.1 Período de Inscrição:
De 06 de março a 20 de março de 2023.

4 Seleção das Propostas:

4.1 Período de Seleção das Propostas:
De 21 de março a 27 de março de 2023.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM-DIR_NHMsmV9EUB9fhiDYBp7dAOwIIKRXbJwMf5cT7p-_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM-DIR_NHMsmV9EUB9fhiDYBp7dAOwIIKRXbJwMf5cT7p-_Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


4.2 Comissão de Seleção:
A comissão de seleção das propostas será composta por três membras sendo essas: a
coordenadora do ECGD/UFSC, uma das coordenadoras do IEG/UFSC e uma pesquisadora
vinculada ao IEG/UFSC.

4.3 Critérios de Seleção das Propostas:
- Adequação da proposta à temática de gênero e diversidade e às instalações do

ECGD/UFSC;
- Currículo do proponente;
- Tempo de  duração das ações (no máximo 4 dias );
- Viabilidade conforme as características do ECGD/UFSC e a integridade de suas

instalações físicas
- Disponibilidade de agendamento conforme Calendário de Atividades já previstas

para o ECGD/UFSC no ano 2023;
- Alcance das ações no que tange o público alvo deste edital.

5 Divulgação dos Resultados
- A divulgação dos resultados será no dia 29 de março de 2023, através da página do

IEG (https://ieg.ufsc.br/), e no Instagram pelo perfil do ECGD/UFSC (@ecgd_ieg) e
do IEG/USFC (@iegufsc);

- Os selecionados terão cinco dias úteis após a divulgação da seleção para se
manifestar via e-mail (ecgd.ieg@gmail.com) quanto ao agendamento da data.

6 Recursos
- Os recursos devem ser encaminhados para o e-mail ecgd.ieg@gmail.com no dia 30

de março de 2023, até 18h (Horário de Brasília).
- As decisões referentes a eventuais recursos caberão à comissão de seleção de

propostas.

7. Homologação do Resultado Final
Dia 31 de março de 2023.

8 Responsabilidades

8.1 Responsabilidades do Proponente
- Assinatura do “Termo de Responsabilidade de Ocupação” do ECGD/UFSC;
- Participação da confecção do material digital para divulgação junto à equipe do

Espaço Cultural;
- Transporte do material, assim como sua total retirada do espaço após o término da

ação;
- Montagem e desmontagem dos materiais;
- Divulgação da ação a ser desenvolvida no ECGD/UFSC;
- Manutenção das condições físicas e limpeza do espaço;
- Todo e qualquer custo deve ser arcado pelo proponente;
- Questões relativas quanto à licitude da origem do material e de sua propriedade

intelectual, assim como dos conceitos que emitirem nos seus respectivos contextos;

https://ieg.ufsc.br/
mailto:ecgd.ieg@gmail.com


- Ressarcir os eventuais prejuízos do ECGD/UFSC, oriundos da ação realizada no
mesmo.

8.2 Responsabilidades do ECGD/UFSC
- Confecção de material digital para divulgação, em diálogo com o proponente,

conforme sua política de comunicação e de identidade visual;
- Divulgação em redes sociais  da ação a ser desenvolvida no espaço;
- Entrega e manutenção do espaço em condições de pleno funcionamento;
- Apoio na montagem da ação/exposição com data e horário de agendamento a

combinar com a coordenação.

9 Disposições gerais:
- O Proponente não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente a terceiros a

área objeto deste termo, nem utilizá-la para outros fins que não o predeterminado,
sem o prévio e expresso consentimento da coordenação do espaço;

- Não será permitido modificar o projeto aprovado, salvo com autorização da
coordenação do espaço;

- O ECGD/UFSC tem autonomia para reagendamento das ações selecionadas
conforme eventuais necessidades, informando os selecionados com tempo hábil
antes da data inicialmente agendada.

- Em nenhuma hipótese poderão ser extrapoladas a lotação de 40 pessoas do
ECGD/UFSC, bem como os horários de abertura e fechamento das 8h às 21h;

- O material digital produzido para divulgação da ação, assim como aquele produzido
durante a ação (fotos, imagens e vídeos) poderá ser utilizado pelo ECGD/UFSC
como material de divulgação institucional por prazo indeterminado;

- Caso haja interesse do Proponente em confeccionar convites em formato diferente,
o modelo deve ser previamente aprovado pela Coordenação do ECGD/UFSC, e as
despesas com design gráfico e impressão serão de responsabilidade do
selecionado;

- O ECGD está sob o sistema de vigilância da UFSC, entretanto não fornece seguro
às obras, não podendo ser responsabilizado em caso de furto ou danos;

- A inscrição efetuada implica plena aceitação de todas as condições estabelecidas
neste edital;

- Os casos omissos e as dúvidas surgidas no presente Edital, nas fases de seleção e
execução de seu objeto, serão solucionados pela coordenação do ECGD/UFSC.

Florianópolis, 06 de março de 2023.

Atenciosamente

____________________________________
Alexandra E.V. Alencar

Coordenadora do Espaço Gênero e Diversidades da UFSC (ECGD/UFSC)
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