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Chamada para Ocupação Artístico-Cultural  

do Espaço Cultural Casa do Lago 

 

Primeiro Semestre de 2019 

 

Introdução 

 

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 primeiro semestre do ano de 2019, 

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 Cultura 

(Proec) da Unicamp, 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.  

O proponente deverá ser estudante, docente, pesquisador ou técnico-administrativo da Universidade 

Estadual de Campinas, com vínculo ativo no período de proposição e realização da ação artístico-cultural. 

Não serão aceitas propostas de pessoas jurídicas ou pessoas físicas sem vínculo com a Instituição. 

Trata-se de uma Chamada de Ocupação Artístico-Cultural que oferece apoio estrutural e operacional 

dos espaços, com disponibilização de equipamentos e mobiliários básicos.  Não há oferecimento de apoio 

financeiro para viabilizar a produção dos projetos. A possibilidade de contribuição da Casa do Lago na 

cobertura de custos referentes a serviços gráficos, materiais de papelaria e similares, poderá ser avaliada, 

desde que a solicitação esteja registrada na inscrição. 

Por meio desta iniciativa, a Casa do Lago visa 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. 

 



 

    
                 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC)                          DIRETORIA DE CULTURA (DCULT)                               
UNICAMP 

Espaço Cultural Casa do Lago 

2 

 

 

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, no período de 

01 de março a 28 de junho de 2019, das 08h30 às 19h00, horário de expediente da unidade. 

O Espaço Cultural Casa do Lago está localizado na Av. Érico Veríssimo, 1011, na Cidade 

Universitária Zeferino Vaz – Campus da Unicamp em Barão Geraldo, e oferece os seguintes espaços: 

 

1. Galeria de Exposições - 90 m² – capacidade de trânsito de 70 pessoas  

Possui 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; 

2. Sala Multiuso - 256 m² – capacidade: 140 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  

Possui 72 poltronas, palco com 4m x 10m, camarim, iluminação cênica, sonorização, projetor 

e ar condicionado. 

4. Espaços Alternativos – áreas externas do pergolado e gramado no entorno 

Há possibilidade de utilização de espaços alternativos da Casa do Lago, área externa ou outro 

espaço sugerido, sendo necessário um estudo de viabilidade técnica e de segurança. 
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Envio de Propostas 

 

Os proponentes deverão preencher e enviar o formulário com as informações da proposta, por meio 

do link publicado no site da Casa do Lago (www.casadolago.proec.unicamp.br), no período de 30 de 

novembro a 16 de dezembro de 2018, com encerramento às 23h59. Não há limite de projetos por 

proponente, devendo haver encaminhamento individual para cada projeto.  

Reiteramos a exigência de que haja, da parte dos proponentes, vínculo ativo com a Instituição no 

período de proposição e realização da ação artístico-cultural.   

Os proponentes deverão ler com atenção os termos da Política de Uso dos Espaços da Casa do Lago, 

atentando-se ao cumprimento das normas no período de execução das atividades. 

Para auxílio na sugestão do espaço pretendido, o site da Casa do Lago 

(www.casadolago.proec.unicamp.br) disponibiliza imagens e descrição de seus espaços internos. Para 

detalhamento de equipamentos específicos e mobiliário será necessário agendamento de reunião técnica, 

após a seleção da proposta. 

É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita dos proponentes 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. 
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Seleção das Propostas 

 

Os Formulários com dados sobre as propostas serão previamente analisados para verificação do 

atendimento aos requisitos da presente Chamada e da apresentação de todas as informações obrigatórias. 

As propostas que atenderem a todos os requisitos serão submetidas à análise de mérito, pelos 

avaliadores da Comissão formada pelo diretor da Casa do Lago e produtores culturais indicados pela 

Diretoria de Cultura – DCult. O processo de seleção observará os seguintes critérios:  

 

 Disponibilidade do espaço pretendido - Agenda 

 Viabilidade técnica e adequação física da proposta aos espaços e recursos disponíveis 

 Qualificação do projeto quanto a inovação, linguagem artística e abrangência. Observância se o 

projeto apresenta objetivos claros e metas bem definidas; fundamentação teórico-metodológica 

adequada e se prevê diálogo sistemático com a comunidade, bem como seu efetivo 

envolvimento nas atividades 

 Relevância estética, conceitual e temática, evidenciando sua importância histórica, cultural e 

artística, na perspectiva de contribuir para o enriquecimento cultural das comunidades 

 

A divulgação dos resultados da seleção será realizada na página da Casa do Lago 

(www.casadolago.proec.unicamp.br), até o dia 31 de janeiro de 2019.  

Após a divulgação do resultado final, os selecionados receberão por e-mail a lista de procedimentos 

para a execução da proposta apresentada, indicando agendamento de reunião técnica que culminará com a 

assinatura de Termo de Compromisso, onde serão detalhadas as obrigações do proponente e do Espaço 

Cultural Casa do Lago. 

As decisões quanto à seleção dos projetos não são passíveis de recursos. Contudo, a Casa do Lago 

compromete-se a responder questionamentos e solicitações de informações sobre o processo de seleção, e 

outras dúvidas, encaminhados ao endereço casadolago@unicamp.br. 

  

mailto:dir.casadolago@unicamp.br

