
Confluências 

 
REGULAMENTO 2019 

 

Unidades Federativas participantes: Distrito Federal e Tocantins 

Inscrições: 27 de maio a 21 de julho de 2019 

 
1. DA APRESENTAÇÃO E DO OBJETO 

 
Em um país de extensão continental, a diversidade artístico-cultural tem 

proporções equivalentes. O amplo acesso à produção cultural é, portanto, 

essencial para garantir um sistema de arte democratizado nos seus contextos 

regionais. 

 
Realizado em pelo menos 10 estados no Brasil, o Confluências atua como uma 

espécie de fórum setorial para as artes visuais no Sesc, por promover um 

debate em torno da linguagem a partir de uma visão sistêmica, e também como 

uma incubadora, por incentivar o desenvolvimento de soluções para as 

problemáticas apontadas. Estruturado em encontros presenciais, o Confluências 

incentiva a produção artística local, promove o debate sobre a cultura e a arte e 

contribui para o aperfeiçoamento do seu sistema produtivo, além de realizar os 

projetos resultantes de cada edição. Seu compromisso, alicerçado na 

valorização do processo, tem impactado positivamente as regiões onde atua, 

dinamizando as práticas das artes visuais de forma descentralizada, 

preservando diversidades e singularidades das culturas regionais e convergindo 

a produção nacional. 

 
O projeto, realizado preferencialmente nos estados de pequenos e médios 

circuitos, também subsidia a pesquisa e o mapeamento da produção artística 

contemporânea e de seus contextos e fluxos de circulação. Para isso, lança mão 

da reflexão coletiva e do intercâmbio de saberes. 

 
Durante os encontros imersivos colaborativos, artistas, curadores, críticos, 

gestores culturais e estudantes de arte reúnem-se com mediadores indicados 

pelo Sesc, para discussões e a elaboração de um projeto coletivo de ação local. 

Além dos encontros, o Confluências prevê, como suporte à realização do fórum, 

oficinas, palestras e outras consultorias indicadas pelos participantes. 

 
Entre os projetos resultantes do fórum que já foram realizados pelo Brasil, estão 

a organização de catálogos, cooperativas, exposições, seminários e residências 

artísticas. O Confluências também gera informações que auxiliam o Sesc a 

promover a programação das artes visuais no Brasil, buscando ativar as cenas 

locais e fortalecer a linguagem no país. 



Por meio da presente convocatória, serão selecionados 40 agentes culturais, 

sendo 20 do Distrito Federal e 20 do estado de Tocantins, para compor os 

fóruns de discussões do Confluências de cada estado, respectivamente. 

 
A primeira fase do projeto, da qual trata este regulamento, consiste na 

realização dos fóruns presenciais, com três encontros de 20h, durante o 

segundo semestre de 2019, totalizando 60 horas, conforme cronograma a 

seguir: 

 
i) 1º Encontro – 9 a 11 de agosto de 2019 

ii) 2º Encontro – 13 a 15 de setembro de 2019 

iii) 3º Encontro – 11 a 13 de outubro de 2019 

 
Aos participantes selecionados que residem fora da cidade de realização das 

atividades, o Sesc oferecerá hospedagem, translado e alimentação. 

 

 
2. DOS REQUISITOS 

 

2.1) Ter 18 anos ou mais no momento da inscrição; 

 

2.2) Residir, no mínimo, há um ano no estado pelo qual pretende concorrer; 

 

2.3) Realizar de 27/5/2019 a 21/7/2019 inscrição individual, nos moldes e 

prazos estabelecido pela presente convocatória, exclusivamente pelo link 

www.sesc.com.br/confluencias, submetendo todas as informações solicitadas no 

formulário de inscrição, atentando para aqueles de caráter obrigatório e 

facultativo, sob o risco do indeferimento da candidatura; 

 
2.4) Ter ciência e aceitar, plena e irrestritamente, as condições e normas 

descritas na presente convocatória, que devem ser cumpridas integralmente sob 

pena de cancelamento da participação no projeto; 

 
2.5) Ter disponibilidade para o comparecimento nos encontros, conforme 

cronograma informado neste regulamento. 

http://www.sesc.com.br/confluencias


3. DA SELEÇÃO 

 

3.1) As inscrições de cada um dos estados serão analisadas por uma Comissão 

de Seleção, instituída pelo Departamento Nacional do Sesc, que será composta 

por quatro (4) membros, sendo três (3) profissionais do campo das artes visuais 

de notório saber e um (1) profissional do respectivo regional do Sesc, o qual 

também responsabilizar-se-á por presidir a Comissão de Seleção. 

 
3.2) As candidaturas serão avaliadas a partir dos seguintes critérios: 

a) relevância da experiência do agente cultural para as artes visuais no 

respectivo estado para o qual está se candidatando, tendo em vista o 

intercâmbio promovido pelo projeto; 

b) currículo e portfólio do(a) candidato(a); 

c) carta de intenções do(a) candidato(a). 

 
 

4. DO RESULTADO 

 

4.1) O resultado será publicado até o dia 26 de julho de 2019 no site 

www.sesc.com.br/confluencias; 
 

4.2) Os agentes serão convocados por e-mail e deverão aguardar contato do 

Sesc; 

 

4.3) Em caso de desistência ou desclassificação, novos agentes serão 

convocados por ordem de classificação, até que sejam preenchidas as 20 vagas 

de cada estado. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES 

5.1) Do Sesc: 

a) promover três (3) encontros com carga horária de 20 (vinte) horas cada 

mediados por orientadores especialmente contratados para o projeto; 

 
b) subsidiar transporte e hospedagem para os participantes não residentes na 

cidade de realização do projeto; 

 
c) prover alimentação para todos os participantes durante os encontros 

presenciais; 
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d) fornecer estrutura e condições adequadas para realização dos cursos e 

encontros intervalares; 

 
e) fornecer certificado de participação àqueles que tiverem, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) de frequência nas atividades propostas; 

 
5.2) Dos participantes: 

a) Frequentar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das atividades 

formativas promovidas pelo projeto, sob pena de desligamento e não obtenção 

de certificado de participação; 

 
b) Fornecer ao Sesc, durante e após a conclusão do projeto, materiais como 

textos, fotos e vídeos a título de relatório, historiando atividades e trabalhos 

realizados, os quais serão veiculados impresso ou digitalmente, para registro do 

trabalho no projeto. 

 

 
6. DOS DIREITOS DE IMAGEM 

 

Os selecionados autorizam desde já o Sesc a registrar e utilizar suas imagens, 

áudio e currículos, para exibição em suportes físicos ou virtuais, exclusivamente 

para as finalidades de divulgação institucional e/ou educativa, desde que sem 

fins lucrativos. A presente autorização não tem limitação temporal ou numérica e 

é válida para o Brasil e exterior, sem que seja devida nenhuma remuneração a 

qualquer título. 

 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1) As dúvidas sobre a presente convocatória deverão ser esclarecidas pelo e- 

mail confluencias@sesc.com.br. 

 
7.2) O Confluências é um projeto de fomento e formação artístico-cultural 

voltado para agentes culturais, não caracterizando vínculo empregatício com 

seus participantes e não fornecendo, portanto, qualquer vantagem financeira. 

Seu benefício é exclusivamente educativo, sendo a inscrição e participação 

totalmente facultativa e voluntária. 

 
7.3) A inobservância das normas estabelecidas pela presente convocatória, 

constatada a qualquer tempo, implicará no indeferimento da inscrição, 

desclassificação ou desligamento do projeto. 
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7.4) O Sesc reserva-se o direito de alterar, sempre que julgar conveniente, a 

estrutura do projeto, incluindo seu local, quantidade, periodicidade, calendário e 

carga horária dos encontros para atender às demandas institucionais. 

 
7.5) Os casos omissos ou não previstos nesta convocatória serão analisados e 

decididos pela Comissão de Seleção instituída pelo Sesc e, em segunda 

instância, pela Gerência de Cultura do Departamento Nacional. 


