
   
 

1 
 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS 

 
CONCURSO Nº 01/2023 

  
O Instituto Cultural Sicoob UniCentro Br faz saber, a quem interessar possa, a realização 

do processo seletivo de projetos culturais que pleiteiem recursos financeiros do Sicoob 

UniCentro Br, nas condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos, 

tendo em vista as deliberações de seu Conselho de Administração em reunião ordinária 

de 24 de janeiro de 2023. 

O Instituto Cultural Sicoob UniCentro Br orienta-se pela atuação como agente 

incentivador da cultura, oferecendo à sociedade o fomento a expressões artísticas e 

culturais, proporcionando experiências interativas e transformadoras, de modo a 

contribuir para a formação e o desenvolvimento cultural da comunidade.  

 
1. OBJETO  

 
1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de propostas para atendimento aos seguintes 

eixos temáticos e seus desdobramentos: 

a.Projetos de fomento a pesquisas de temática cultural 

b.Projetos de fomento a jovens talentos 

c.Projetos de apoio a entidades culturais 

 
2. OBJETIVO  

 
2.1. Esta ação tem como principal objetivo o fomento a atividades artístico-culturais, de 

acordo com o estabelecido no Regulamento do Instituto Cultural Sicoob UniCentro 

Br, em diferentes áreas. 

 

3. DO DETALHAMENTO DOS PROJETOS 

3.1. Projeto de fomento a pesquisas de temática cultural 

Poderão ser apresentados projetos de pesquisa voltados a temáticas culturais, em suas 

diversas áreas. Para tanto, exige-se que a proposta contenha, obrigatoriamente os 

seguintes elementos:  

1. Introdução;  

2. Justificativa bem fundamentada, em que fique patente a relevância do estudo a ser 

feito;  
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3. Objetivos geral e específicos;  

4. Método;  

5. Resultados esperados;  

6. Formato e conteúdo do produto a ser entregue;  

7. Fontes a serem utilizadas para a realização do trabalho. 

 

3.1.1 Público-alvo: estudantes dos cursos de mestrado e doutorado nas áreas de 

História, Artes e Ciências Humanas e Sociais. 

3.1.2 O estudo a ser produzido deverá observar a estrutura acima assinalada, acrescida 

dos seguintes itens: Resumo; Palavras-chaves; Resultados e Discussão; Conclusões e 

Referências bibliográficas. Deverá ser utilizado o sistema de referências numéricas 

(sistema Vancouver); Times New Roman 12; espaçamento 1,5; número máximo de 6.000 

palavras, excluídas as referências bibliográficas. 

 

3.2- Projetos de fomento a jovens talentos  

A serem desenvolvidos em parceria com instituições de ensino técnico e/ou superior 

que tenham seus projetos aprovados nos termos do presente edital. 

 

3.2.1- Concursos de performance em música instrumental, vocal e/ou artes cênicas, 

de âmbito nacional. 

Objetivo: incentivar jovens talentos a desenvolver seu potencial artístico 
 
Público-alvo: estudantes dos níveis médio (técnico) e superior de Música e de Artes 
Cênicas. 
 
Áreas a serem consideradas: instrumentos de cordas (violino, viola, violoncelo e 
contrabaixo); instrumentos de sopro, categoria madeiras (flauta, oboé, corne-inglês, 
clarineta e fagote); instrumentos de sopro, categoria metais (trompete, trombone, 
eufônio, trompa); canto; dança clássica; dança moderna. 
 
O concurso deverá ser objeto de Edital específico, elaborado pela entidade proponentes, 
com detalhamento das atividades a serem por ela desenvolvidas, e submetido 
previamente à aprovação pelo Instituto Cultura Sicoob UniCentro Br. 
 
As entidades interessadas devem apresentar pré-projeto nos termos do presente Edital. 
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3.3- Projetos de apoio a entidades culturais (pessoa jurídica) 

Objetivo: apoiar, de forma pontual, instituições culturais sem fins lucrativos, 

através de projetos específicos voltados a ações de promoção da arte e cultura na 

sociedade, com ênfase para o público estudantil. 

Público-alvo: entidades culturais (academias de letras e artes; sociedades 

artísticas; associações civis sem fins lucrativos das áreas artística e cultural). 

Modalidades possíveis: 

3.3.1- Para apoiar a produção/realização de espetáculos artísticos 

3.3.2- Para apoiar ações e atividades culturais e educativas, especialmente as direcionadas à 

comunidade estudantil 

3.3.3- Para apoiar projetos de edição e/ou recuperação documental, fotográfica, fonográfica e 

outras de interesse da área do patrimônio cultural 
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4. Dos prazos para execução e valores financeiros concedidos, conforme discriminado no quadro abaixo: 

Categoria Prazo para execução Valor concedido 
(R$) 

Acompanhamento Valor por área 

a. Projetos de fomento a pesquisas de 
temática cultural 

Até 08 meses após assinatura do 
termo de compromisso 

15.000,00 em parcelas 
mensais de igual valor 

1. Apresentação de resultados parciais 
para o recebimento da 5ª. parcela; 
3. Apresentação do produto final. 

30.000,00 
 

b. Projeto de fomento a jovens talentos 
(Concursos de performance em 
música instrumental, vocal, dança 
e/ou artes cênicas, de âmbito 
nacional) 

Até 08 meses após assinatura do 
termo de compromisso 

Até 30.000,00 1. Relatórios bimensais; 
2. Apresentação de relatório final, com 
documentação fotográfica ou em meio 
digital de sua realização. 

60.000,00 
 

c. Projetos de apoio a entidades 
culturais 

c1. Para apoiar a 
produção/realização de 
espetáculos artísticos; 
 
c2. Para apoiar ações e atividades 
culturais e educativas 
direcionadas à comunidade 
estudantil; 
 
c3. Para apoiar projetos de 
edição e/ou recuperação 
documental, fotográfica, 
fonográfica e outras de interesse 
da área do patrimônio cultural. 

  
 
Até 40.000,00 por projeto 
 
 
 
Até 15.000,00 por projeto 
 
 
 
 
 
Até 20.000,00 por projeto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Relatórios bimensais; 
 
2. Apresentação de relatório final das 

atividades realizadas, com 
documentação fotográfica ou em 
meio digital. 

 
 
120.000,00 
 
 
 
90.000,00 
 
 
 
 
 
100.000,00 

TOTAL    400.000,00 
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4.1. Os valores mencionados no quadro acima são valores brutos, sobre os quais incidem 

os impostos legais a serem recolhidos pelos beneficiários, ou pelo Sicoob UniCentro Br, 

conforme o caso, mediante as obrigações estabelecidas no contrato firmado com as 

pessoas físicas ou jurídicas contempladas. 

4.2 Excetuando-se os projetos de fomento a pesquisas de temática cultural, que 

receberão o valor fixo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), os demais projetos deverão 

ater-se aos limites de valores estabelecidos, nada impedindo que as propostas 

contenham valores inferiores ao máximo estabelecido. Propostas que extrapolem os 

valores máximos atribuídos a cada uma das categorias serão sumariamente 

desconsiderados. 

4.3 O Instituto Cultural UniCentro Br reserva-se o direito de remanejar os valores entre 

as categorias, se necessário, no caso de não ter sido atingido o valor máximo em 

qualquer delas, contemplando assim outras áreas, com observância da ordem 

classificatória estabelecida pela Comissão Julgadora. 

 

5. DO PATROCÍNIO 

5.1. O montante destinado ao presente Edital é definido em função da disponibilidade 

orçamentária do Instituto Cultural para o desenvolvimento de suas ações e é definido 

pelo Conselho de Administração do Sicoob UniCentro Br, anualmente. Para o exercício 

de 2023, o orçamento alocado para o patrocínio de projetos aprovados no presente 

edital é de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

5.2. A seleção de um projeto não implica na sua realização pelo valor solicitado. O 

Instituto Cultural- Sicoob UniCentro Br reserva-se o direito de decidir sobre o valor do 

aporte destinado a cada projeto, em sintonia com os valores praticados no mercado e 

no juízo da Comissão Julgadora. 

5.3. O Instituto Cultural- Sicoob UniCentro Br analisará o orçamento apresentado como 

um dos critérios para aprovação. Assim, para a elaboração das propostas, é importante 

observar os valores praticados no mercado na composição da planilha orçamentária.  

5.4. Somente serão analisadas propostas com todas as informações preenchidas, como 

exigido na ficha de inscrição que se encontra no endereço eletrônico http:// 

institutocultural.unicb.coop.br  

5.5. A capacidade técnica dos profissionais envolvidos na execução do projeto, bem 

como dos contratados para prestação de serviços, será considerada na análise da 

proposta e deve ser declarada por meio do preenchimento dos campos da ficha técnica, 

podendo incluir currículos dos participantes ou outros documentos que o proponente 

julgue necessários.  
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5.6.  A inscrição deverá, necessariamente, ser realizada na língua portuguesa (Brasil) e 

no endereço eletrônico do Instituto Cultural Sicoob Unicentro Br:  

http:// institutocultural.unicb.coop.br 

 

6. DAS VEDAÇÕES 

6.1 É vedada a seleção de projetos: 

a) para a manutenção ou custeio de empresas e entidades, ou ainda aqueles que tenham 

como objetivo a aquisição de bens materiais, tais como: instrumentos musicais, 

computadores, equipamentos eletrônicos, mobiliário, veículos e acervos em geral;  

b) de pessoa jurídica cujos proponentes, organizadores ou promotores estejam com 

restrição cadastral, impedidos de operar ou em litígio com o Sicoob UniCentro Br;  

c) de pessoa jurídica que esteja incluída no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas CEIS (portal transparencia.gov.br/ceis); no Cadastro de Entidades Privadas 

Sem Fins Lucrativos Impedidas CEPIM (portaltransparencia.gov.br/cepim); no Cadastro 

Nacional das Empresas Punidas CNEP (portaltransparencia.gov.br/cnep);  

d) de caráter estritamente religioso e/ou confessional;  

e) de cunho político-eleitoral ou partidário, cujos investimentos captados a título de 

patrocínio, tenham como finalidade o apoio a financiamento de campanhas, realização 

de comícios, discursos, ou qualquer outra atividade vinculada a partidos políticos, 

candidatos e/ou suas coligações;  

f) que infrinjam o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra lei ou norma 

jurídica vigente;  

g) que explore o trabalho infantil, degradante ou escravo; que atente contra a ordem 

pública, que possa gerar demanda judicial, ou que prejudique a imagem do Sicoob 

UniCentro Br e de suas controladas, subsidiárias ou coligadas; 

 h) que incentivem o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas;  

i) que viole direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual;  

j) que causem ou possam vir a causar danos à saúde humana, animal ou ao meio 

ambiente;  

k) que evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de 

qualquer natureza; 

l) que sejam ligados a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados em 

legislação específica;  
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m) que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público ou da imagem 

de pessoa do governo federal, estadual e municipal;  

 

7. DA INSCRIÇÃO  

7.1 As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, exclusivamente, pela internet, no 

link http:// institutocultural.unicb.coop.br 

7.2 O prazo para a realização das inscrições é de 01/02/2023 a 15/03/2023. 

7.3 O prazo de inscrição encerra-se, impreterivelmente, às 23h59min (horário de 

Brasília) do dia 15/03/2023. Não haverá recebimento de propostas após o 

encerramento do período de inscrições. O endereço eletrônico retromencionado 

continuará disponível apenas para consultas e impressões.  

7.4 Para inscrever a proposta, o interessado deve, primeiramente, cadastrar-se como 

proponente no endereço eletrônico, seguindo as informações constantes do formulário 

de inscrição que nele se encontra. 

7.5 O endereço de correio eletrônico e os telefones informados no ato da inscrição da 

proposta são os canais de comunicação entre o Instituto Cultural- Sicoob UniCentro Br 

e o proponente. É responsabilidade do proponente manter ativo o endereço de correio 

eletrônico e os telefones cadastrados.  

7.6 O sítio web gerará, automaticamente, ao final, o comprovante de que a proposta foi 

submetida com sucesso. 

7.7 Devido à política de segurança do Sicoob UniCentro Br, que não envia emails sem a 

autorização de seus clientes, o proponente, a partir do momento de sua inscrição, 

autoriza o Instituo Cultural Sicoob UniCentro Br a enviar e-mail para o endereço de 

correio eletrônico informado, para futuros comunicados e informações diversas. Se 

necessário, o proponente pode recuperar o código de acesso ao site de Inscrição de 

Projetos de Patrocínio. Para tanto, basta informar o endereço de correio eletrônico 

cadastrado.  

7.8 O proponente não poderá modificar os dados da proposta após ter recebido o 

comprovante de sucesso da submissão. Por isso, é importante revisar todos os dados e 

informações a serem inseridos antes de finalizar a submissão. No caso de necessitar 

fazer algum acréscimo, ou correção, a proposta deverá ser novamente submetida em 

sua totalidade. 

7.9 Não há limite de quantidade de inscrições por proponente. A mesma proposta, 

porém, não pode ser inscrita em mais de uma modalidade.  

7.10 A inscrição na seleção pública do Edital 01/2023 não garante a aprovação da 

respectiva proposta e não gera obrigação de patrocínio.  
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7.11 Somente serão aceitas inscrições de projetos que possam ser realizados no período 

compreendido entre os meses de maio a dezembro de 2023. 

7.12 Não serão avaliadas propostas que estejam em desacordo com as exigências e 

condições estabelecidas neste Edital, principalmente ao descrito no item 6 (seis).  

7.13 O Instituto Cultural - Sicoob UniCentro Br pode, a qualquer tempo, exigir 

comprovações das informações prestadas por meio do link de inscrição. Caso sejam 

encontradas inconsistências ou fraudes nas informações prestadas, o projeto pode ser 

desclassificado, sem prejuízo da adoção das medidas legais cabíveis.  

7.14 O Instituto Cultural - Sicoob UniCentro Br não se responsabiliza por inscrições não 

concluídas devido a falhas tecnológicas, tais como problemas em servidores, na 

transmissão de dados, na linha telefônica, em provedores de acesso ou por lentidão 

provocada pelo excesso de acessos simultâneos. Por essa razão, sugere-se aos 

interessados que concluam suas inscrições com antecedência, evitando eventuais 

dificuldades técnicas que porventura se verifiquem nos últimos dias do prazo de 

inscrições.  

7.15 O projeto só pode ser considerado inscrito quando apresentar o status “enviado”.  

7.16 A prestação de contas, conforme formulário eletrônico, deverá detalhar as 

despesas realizadas, juntamente com a juntada de cópia digitalizada dos documentos 

(tomadas de preço; notas fiscais; recibos de pessoa física; comprovação de recolhimento 

de tributos devidos etc.) e com um relatório descritivo com o detalhamento dos 

resultados alcançados com relação aos objetivos propostos. 

7.17 Para a realização das despesas ordinárias de execução do projeto, exige-se a 

apresentação de pelo menos 3 tomadas de preços, salvo para o caso de honorários ou 

cachês artísticos já constantes da proposta aprovada. 

7.18 Para a aquisição de bilhetes aéreos, quando for o caso, bem como de despesas de 

hotelaria, as datas de aquisição e de reserva deverão preceder a data do uso efetivo 

desses serviços em, no mínimo, 60 dias. 

 

8 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

8.1 As propostas serão avaliadas por comissão de seleção interna do Instituto Cultural – 

Sicoob UniCentro Br e poderá contar com a participação de especialistas indicados pelo 

Conselho de Administração do Sicoob UniCentro Br, assim como por comissões ad hoc 

de especialistas em áreas temáticas específicas, cujas decisões são irrecorríveis. 

8.1.1 As propostas, antes de submetidas à avaliação pela comissão julgadora, serão 

examinadas pela equipe técnica do Instituto Cultural – Sicoob UniCentro Br, com vistas 

à verificação do perfeito atendimento às exigências do Edital. Em caso de não 

observância às normas estabelecidas, haverá inabilitação sumária. 



   
 

9 
 

8.1.2 Os proponentes de projetos aprovados no Edital no. 01/2022, cuja execução ou 

prestação de contas tiverem sido insatisfatórias, estarão inabilitados a concorrer ao 

Edital no. 01/2023. 

 

9 A AVALIAÇÃO  

9.1.  Eixo Curatorial  

• Inovação: o projeto é inusitado, novo, criativo e singular na abordagem, no 

conceito e/ou na execução e na experimentação?  

• Pluralidade: o projeto valoriza a diversidade, a brasilidade, a cultura e os 

valores nacionais e internacionais, fatos históricos e as manifestações 

tradicionais e/ou folclóricas?  

• Acessibilidade: O projeto é acessível financeiramente, forma e atrai o público, 

fomenta novos talentos?  

9.2. Critérios de Avaliação (total: 100 pontos) 

• Relevância Conceitual e Temática: o projeto apresenta importância conceitual e 

temática para a sociedade e possui a capacidade de disseminar o conhecimento 

e multiplicar ideias; (15 pontos) 

• Abrangência de público: o projeto atende a diferentes pessoas com diferentes 

faixas de renda, idade, gêneros, possuindo acessibilidade para as diferentes 

deficiências, seja visual, auditiva, motora, mental, intelectual etc. (10 pontos) 

• Relação custo x benefício: valor geral do projeto é compatível com os benefícios 

oferecidos. O projeto possui recursos captados com outros patrocinadores, 

programas de incentivos e premiações em dinheiro. (15 pontos) 

• Originalidade: O projeto é inusitado, criativo, apresenta características 

singulares e oferece diferentes formas de experimentação do conteúdo. (10 

pontos) 

• Ficha Técnica: projeto possui equipe técnica e artística qualificada para 

execução da proposta. (50 pontos) 

9.3 Do empate entre propostas 

Havendo empate na pontuação obtida pela avaliação de duas ou mais propostas, a 

Comissão Julgadora procederá ao desempate conferindo preferência por ordem 

decrescente de qualidade e relevância cultural do projeto a ser desenvolvido. 

 

10. CRONOGRAMA  

10.1 A Seleção Pública de Projetos Culturais 2023 seguirá o seguinte cronograma: 

Inscrições:  de 01/02/2023 a 15/03/2023. 
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Análise: de 16/03 a 06/04/2022.   

Divulgação de resultados: 10/04/2023   

10.2 A lista das propostas selecionadas será publicada no endereço eletrônico do 

Instituto Cultural Sicoob UniCentro Br. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. No caso dos projetos de fomento a pesquisas de temática cultural, o produto será 

transformado em e-book e permanecerá na página web do Instituto Cultural Sicoob 

UniCentro Br para acesso gratuito. 

11.2. No ato de assinatura do contrato, o selecionado concordará expressamente em 

fazer a cessão dos direitos autorais ao Instituto Cultural Sicoob UniCentro Br, 

patrocinador do trabalho, para divulgação, sem finalidades lucrativas. 

11.3. No caso de espetáculos artísticos, o projeto deverá prever o pagamento dos 

direitos autorais devidos, assim como os tributos legais oriundos do pagamento de 

honorários, cachês ou assemelhados, eximindo-se o Instituto Cultural- Sicoob UniCentro 

Br de quaisquer responsabilidades quanto a isso. 

11.4. Os valores assinalados no quadro constante do item 4 são valores brutos, sobre 

eles incidindo os impostos devidos e que serão descontados por ocasião do pagamento, 

nos casos em que este for realizado diretamente pelo Sicoob UniCentro Br. No caso de 

transferência global de recursos a entidades, estas deverão comprovar, na prestação de 

contas, o recolhimento dos impostos devidos, desonerando o Sicoob UniCentro Br de 

qualquer responsabilidade sobre isso. 

11.5. No caso de projetos apresentados por organismos da Administração Pública, e a 

fim de se facilitar sua execução, as rubricas de despesas poderão ser pagas diretamente 

pelo Sicoob UniCentro Br, bastando que elas sejam devidamente apontadas no projeto. 

11.6. No caso de interrupção ou de não execução do objeto contratado, o beneficiário, 

seja pessoal física ou jurídica, obriga-se ao ressarcimento integral dos valores recebidos, 

em até 60 dias da comunicação expedida pelo Instituto Cultural Sicoob UniCentro Br. 

11.7 Em todo o material de divulgação dos projetos aprovados e eventos ou produtos a 

eles relacionados, é obrigatório o uso da logomarca do Sicoob UniCentro Br, no seu 

padrão, sem quaisquer modificações em seu formato ou em suas cores. 

 

Goiânia, 24 de janeiro de 2023. 

 

Fernando Passos Cupertino de Barros                          Clidenor Gomes Filho 
Coordenador        Presidente   
Instituto Cultural- Sicoob UniCentro Br   Sicoob UniCentro Br 


