CIDDIC – ORQUESTRA SINFÔNICA DA UNICAMP
PROJETO PERFORMANCE 2018
EDITAL
1. Objetivos: O CIDDIC – Centrv de Integraçãv, Dvcumentaçãv e Diiulgaçãv Cultural da
UNICAMP – lança a quinta ediçãv dv Prvjetv Perfvrmance, na qual a Orqueostra Sinfônica da
Unicamp, em osua miososãv de vrqueostra uniierositária, atuará cvmv um labvratóriv de peosquiosa
em múosica – cvmpvosiçãv, perfvrmance inostrumental, ivcal, cênica, multmeivos, educaçãv
muosical e regência – para v anv de 2018. Eoste prvjetv iiosa criar parceriaos cvm múosicvos,
peosquiosadvreos, educadvreos e artostaos atuanteos em vutraos áreaos diosciplinareos, cvmv
perfvrmance cênica, arte/tecnvlvgia e iídev, que preciosam ter à osua diospvosiçãv uma Orqueostra
Sinfônica cvmv labvratóriv para peosquiosaos ligadaos a múosica.
2. Labvratóriv de Peosquiosa da Orqueostra Sinfônica da Unicamp (OSU):
2.1 Serãv oselecivnadvos prvjetvos que cvmpvrãv a prvgramaçãv dvos cvncertvos vu de enosaivos
experimentaios da OSU, osendv eosteos, prvjetvos de méritv deostacadv para eostabelecer parceria
cvm v CIDDIC nv uosv dv Labvratóriv de Peosquiosa da Orqueostra Sinfônica da Unicamp (OSU).
2.2 O labvratóriv é fvrmadv pvr um cvrpv de Orqueostra Sinfônica Cláososica fvrmadv de: 2
flautaos e/vu flautm, 2 vbvéos, 2 clarineteos, 2 fagvteos, 2 trvmpaos, 2 trvmpeteos, 2 trvmbvneos, 1
tuba, cvrdaos (6.6.5.4.4), 1 tmpaniosta, 2 percuososivniostaos (1 para tecladvos e 1 para percuososãv
geral), 1 regente, 1 arquiiiosta, osala de enosaiv Almeida Pradv (155 metrvos quadradvos, à R.
Bernardv Sayãv, númerv 194, Cidade Uniierositária “Zeferinv Vaz”, Campinaos-SP) e osala de
cvncertv a oser defnida. O prvpvnente pvderá pedir v uosv de tvdv v labvratóriv vu parte dele
(vrqueostra de cvrdaos, fvrmaçõeos menvreos, entre vutrvos).
2.3 O CIDDIC nãv diospõe de eostúdiv de graiaçãv de áudiv e iídev, aososim cvmv equipamentvos
de difuosãv osvnvra e iiosual para vbraos miostaos. Entretantv, diospõe a Sala Almeida Pradv para a
realizaçãv de taios atiidadeos, ose angariadaos pelv prvpvnente e osem ônuos à OSU.
2.4 O labvratóriv OSU eostará à diospvosiçãv para vos prvjetvos aprviadvos que demandem de 1 a 8
oseriiçvos (enosaivos/cvncertvos/ graiaçõeos e/vu maoster-claososeos) nv perívdv dv anv de 2018, cvm
crvnvgrama a oser defnidv pelv própriv CIDDIC.
3. Inoscriçõeos:
3.1. Pvderãv ose candidatar intérpreteos (osvliostaos, regenteos, perfvrmeros), criadvreos (cvmpvositvr,
arranjadvr, perfvrmeros), peosquiosadvreos (incluindv muosicólvgvos) vu educadvreos muosicaios que
eostejam atuandv cvmv peosquiosadvreos em um prvjetv ligadv à múosica osinfônica.
3.2. O prazv de inoscriçãv oserá entre 1 de osetembrv a 31 de vutubrv de 2017.
3.3. O candidatv deierá eniiar v fvrmuláriv diospvnibilizadv nv endereçv
<http://www.ciddic.unicamp.br/vosu cvntendv a prvpvosta e anexvos para v e-mail vu para vos
endereçvos cvnostanteos nv item 6 deoste edital, uosandv a oseguinte identfcaçãv: “Prvjetv
Perfvrmance 2018 – (nvme dv prvpvnente)”.
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3.4 Na inoscriçãv de intérpreteos e criadvreos oserá impreoscindíiel v eniiv de material em iídev de
trabalhvos anterivreos, preferencialmente linkos de apreosentaçõeos.
3.5. Nãv oserãv aceitaos prvpvostaos cvm v vbjetv dv prvjetv nãv cvncluídv, osejam cvmpvosiçõeos,
arranjvos, ediçõeos vu qualquer vutrv.
3.6 Em caosv de prvpvostaos cvletiaos de maios de um cvmpvositvr, a Cvmiososãv e Direçãv da OSU
nãv ose vbriga a executar vu aprviar tvdaos aos vbraos prvpvostaos.
3.7 Em caosv de prvpvostaos de ediçõeos, cvmpvosiçõeos vu arranjvos, v candidatv deie ierifcar a
Liosta de checagem. A qualidade dv material eniiadv pvderá deosqualifcar a prvpvosta.
3.8 Na inoscriçãv de criadvreos, v prvpvnente deierá declarar ose diospvnibilizará vu nãv av CDMC
(Centrv de Dvcumentaçãv de Múosica Cvntempvrânea) aos nviaos vbraos inoscritaos neoste edital. Aos
vbraos diospvnibilizadaos pelvos autvreos paososarãv pvr uma aialiaçãv de pertnência quantv avos
vbjetivos dv CDMC de dvcumentaçãv e difuosãv da múosica cvntempvrânea, pvdendv iir a
cvmpvr um bancv de dadvos digital.
4. Seleçãv:
4.1. Aos prvpvostaos oserãv analiosadaos pela Direçãv e Cvmiososãv Artostca da Orqueostra e deiem oser
encaixadaos nvos vbjetivos dv CIDDIC, harmvnizandv-ose cvm a osua prvgramaçãv regular.
4.2. Serãv oselecivnadvos vos prvjetvos executáieios na fvrmaçãv atual da Orqueostra (vrqueostra
cláososica) e cujvos enosaivos pvososam oser realizadvos na Sala de enosaiv dv CIDDIC (155 m2).
Fvrmaçõeos que excedam ligeiramente eososa deoscriçãv oserãv analiosadaos caosv a caosv.
4.3. Oos prvjetvos oselecivnadvos oserãv diiulgadvos nv osite dv CIDDIC entre dezembrv de 2017 e
feiereirv de 2018 para frmar aos parceriaos que oserãv realizadaos em dataos prvpvostaos pelv
CIDDIC-UNICAMP.
5. Execuçãv:
5.1 O prvpvnente é reospvnosáiel pelv encaminhamentv daos parteos caiadaos para v CIDDIC nv
prazv de 30 diaos anteos dv primeirv enosaiv (nv caosv da auosência deoste nv material eniiadv na
inoscriçãv). Eososaos parteos deiem eostar em bvm eostadv, deiidamente legíieios, cvmpletaos e
reiiosadaos. A qualidade gráfca daos parteos oserá aialiada pela Cvmiososãv Artostca e Direçãv da
Orqueostra Sinfônica da Unicamp, pvdendv a prvpvosta oser negada a qualquer mvmentv caosv
oseja detectadv algum prvblema que impeça a execuçãv daos vbraos cvm aos partturaos eniiadaos.
5.2 A OSU nãv trabalha cvm parteos xervcvpiadaos que nãv osejam de dvmíniv públicv. O
prvpvnente oserá entãv reospvnosáiel pelvos encargvos de aluguel daos parteos e pagamentv/ceososãv
de direitvos autvraios pvr parte dv cvmpvositvr, deiendv eniiar vos dvcumentvos cvmprvbatórivos
dvos direitvos de uosv.
5.3 Em caosv dv prvpvnente oser regente de vrqueostra, v meosmv deie cvntar cvm v
crvnvgrama de 3 a 7 enosaivos anteos dv cvncertv a oser acvrdadv pela Direçãv Artostca da
Orqueostra.
5.4 Mudançaos nv repertóriv pvr parte dv prvpvnente nãv pvdem oser realizadaos depvios de
osubmetda e aceita a prvpvosta.
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5.5 A OSU nãv preiê remuneraçãv avos prvpvnenteos aprviadvos. A equipe, nv entantv, pvde
buoscar parceriaos e/vu apviv para hvospedagem, alimentaçãv e tranospvrte na cidade de
Campinaos, nv perívdv de eostadia na cidade, para prvpvnenteos que mvrem em vutra cidade.
5.6 A prvduçãv dv prvgrama de cvncertv, aososim cvmv vutrvos materiaios de cvmunicaçãv osãv de
reospvnosabilidade dv CIDDIC, que utlizará aos infvrmaçõeos cvnostanteos nv fvrmuláriv de
inoscriçãv, que deie oser pvrtantv preenchidv cvrretamente cvm tvdvos vos dadvos osvlicitadvos.
5.7 Em caosv de vbraos que tenham textv em língua eostrangeira, é vpcivnal v eniiv da traduçãv
para a cvmpvosiçãv dv prvgrama de cvncertv.
5.8 Graiaçõeos em áudiv vu iídev de cvncertvos vu enosaivos oserãv permitdaos osvmente mediante
autvrizaçãv préiia, pvr eoscritv, da Direçãv e Cvmiososãv Artostca da OSU. Uma iez autvrizadaos,
oseu uosv deie oser reostritv a uosv nãv cvmercial, apóos apreosentaçãv dv material graiadv à
Direçãv Artostca da OSU.
5.9 Eientualmente, vos cvncertvos da OSU osãv regiostradvos pela RTV Unicamp, difundidvos pelv
Canal Unicamp e diospvnibilizadvos nv Web Canal da Unicamp, aososim cvmv pelv canal CIDDIC nv
YvuTube, mediante autvrizaçãv preenchida nv fvrmuláriv. Também pvderãv oser uosadvos
trechvos deostaos graiaçõeos cvmv material de mídia osvcial da Orqueostra Sinfônica da Unicamp.
5.10 Apóos cvnfrmadaos aos dataos de execuçãv da prvpvosta entre aos parteos, nãv oserá pvososíiel av
prvpvnente cancelar vos trabalhvos cvm a OSU (a nãv oser em caosvos de fvrça maivr), osvb pena de
oser blvqueadv em futurvos editaios de parceria juntv à OSU.
5.11 Em caosv de impreiiostvos, greie vu mvtivos externvos que enivliam a osituaçãv
vrçamentária dv Ciddic, a Direçãv Artostca da Orqueostra Sinfônica da Unicamp ose reoseria v
direitv de cancelar v eientv.
6. Cvntatv:
email: vosu@unicamp.br
Prvjetv Perfvrmance 2018
Centrv de Integraçãv Dvcumentaçãv e Difuosãv Cultural – CIDDIC
Uniierosidade Eostadual de Campinaos – UNICAMP Biblivteca Central – Piosv Térrev Rua Sérgiv
Buarque de Hvlanda, nº 421 – Barãv Geraldv CEP 13083-859 Campinaos, SP.
Fvne: 19 – 3521-6506 (Nicvle)
COORDENAÇÃO:
Prvfeososvra Dra. Deniose Hvrtência Lvpeos Garcia, diretvra dv CIDDIC
Prvfeososvr Dr. Angelv Jvosé Fernandeos, diretvr aososvciadv dv CIDDIC
Dra. Cinthia Pinheirv Aliret, regente OSU
Mos. Nicvle Svmera, aososiostente de prvduçãv da OSU
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