
CONVOCATÓRIA

A plataforma Monumentos Virtuais abre chamada pública para produção de duas obras
audiovisuais. Destina-se a artistas residentes na Região Metropolitana do Recife que se
identificam como pessoas sexo-dissidentes e/ou LGBTQIA+.
Serão selecionades 02 (duas ou dois) artistas, que tenham uma obra audiovisual a ser
produzida, que, além disso, reconheçam a dificuldade em realizar as suas produções por
conta das faltas de investimento, incentivo e/ou parcerias. E selecionade receberá um
cachê de R$900,00 para produzir uma obra audiovisual de curta duração a ser distribuída
na plataforma Monumentos Virtuais com direitos de distribuição em Criative Commons
(licenças que permitem a cópia e compartilhamento com menos restrições que o tradicional
todos direitos reservados). A equipe Monumentos Virtuais também disponibilizará equipe de
profissionais (câmera, som, direção de arte, produção) e equipamento para as gravações
e/ou pós-produção.

A curadoria é da Distro Dysca e as obras audiovisuais deverão ser incluídas na plataforma
Monumentos Virtuais, como parte integrante do acervo coletivo. Todas as obras da
plataforma são produções coletivas com licença Creative Commons.

Sobre a curadoria:

Distro Dysca é uma plataforma autogestionada de produção cultural, propagação filosófica e
agitação política, preocupada com a construção de materialidades combativas à uma
sociedade normativa, desigual e opressora. Cruzamos diversas linguagens em perspectiva
antiracista, descolonial, sexodissidente, animalista e anticivilizatória, como horizontes
imprescindíveis para a emergência de emancipação, equidade e justiça social, aqui e agora.

Esta chamada é aberta a todes artistas sexo-dissidentes e/ou LGBTQIA+ residentes na
Região Metropolitana do Recife, mas tem interesse especial em receber como participantes
pessoas com dificuldade em acessar financiamentos, artistas, produtoras e coletivas,
proponentes oriundos de movimentos negros, de comunidades quilombolas, de grupos
indígenas, ribeirinhes, caiçaras, ciganes, pretes, pardes, indígenas, refugiades, imigrantes,
e, de forma geral, pessoas que estejam envolvidas com processos artísticos.

1. DO OBJETO

1.1 A plataforma Monumento Virtuais, por meio de seus representantes legais, torna
pública, em caráter especial, a convocatória para produção de duas obras audiovisuais, no
âmbito da pesquisa, discussão, criação, produção e distribuição, destinada nesta edição a
reunir realizadores sexo-dissidentes e/ou LGBTQIA+ com acesso restrito à financiamento
público e formação artística, moradores da Região Metropolitana do Recife.
1.2 A plataforma realizadora tem como diretriz:
1.2.1 Fomentar atividades artístico-culturais de baixo orçamento;
1.2.2 Promover a cidadania cultural e estimular as expressões locais com garantia de
regionalização.



Para tanto, convidamos todes interessades a apresentarem seus/suas trajetórias
e/ou de seus coletivos, nos termos estabelecidos a seguir:

2. DA DESTINAÇÃO EXCLUSIVA

2.1 Esta convocatória é exclusivamente destinada a artistas sexo-dissidentes e/ou
LGBTQIA+ residentes na Região Metropolitana do Recife que desejam realizar uma obra
audiovisual, na qualidade de proponente responsável pela presença nas atividades
propostas, a fim de realizar uma vídeo-performance que integrará a plataforma Monumentos
Virtuais.

2.2 A seleção tem especial atenção aos proponentes oriundos de movimentos negros, de
comunidades quilombolas, de grupos indígenas, ribeirinhos, caiçaras, ciganos, pretos,
pardos, indígenas, refugiados, imigrantes.

3. DO CALENDÁRIO PROGRAMÁTICO

3.1 A presente convocatória, obedecerá ao seguinte calendário:

Publicação da Convocatória:  07/05/2022;
Inscrições: 07 de maio de 2022 a 21 de maio de 2022;
Publicação Resultado: 31 de maio de 2022;
Prazo de envio de Recurso: 31 de maio a 02 de junho de 2022
Resultado Final: 03 de junho de 2022
Período da pré-produção dos vídeos: junho 2022
Gravações: Julho e Agosto de 2022

4.INSCRIÇÕES:

4.1 As inscrições devem ser realizadas via formulário, através do Instagram do Projeto
Monumentos Virtuais até às 23:59h do dia 10/05/2022.

5. DA SELEÇÃO:

5.1 A seleção será realizada pela Distro Dysca, escolhida pela equipe Monumentos Virtuais.

5.2 O critério de seleção tem o seguinte parâmetro:

a) Artistas LGBTQIA+ residentes em Pernambuco
b) Produção periférica
c) Produções de baixo orçamento
d) Inovação e qualidade da ideia proposta
e) Trajetória de quem se inscreveu



6. DO COMPROMETIMENTO DE CADA PESSOA SELECIONADA:

6.1 Fica comprometido por parte das pessoas selecionadas a realização da obra
audiovisual de curta duração (entre 2 e 5 minutos) proposta junto à equipe Monumentos
Virtuais;
6.2 Fica comprometido por parte das pessoas selecionadas expor uma ideia ou projeto
inicial de algum trabalho que possa ser desenvolvido em coletivo;
6.3 Fica comprometido por parte das pessoas selecionadas a criação de um perfil dentro
das Plataformas Monumentos Virtuais e AUDIOVISUAL.ONG;
6.4 As proponentes selecionadas assumem total e exclusiva responsabilidade direta pelas
suas produções e materiais enviados, sendo de sua responsabilidade as informações
produzidas e compartilhadas;
6.5 As proponentes selecionadas autorizam a cessão de direitos autorais de sua
imagem para fins de divulgação do evento;
6.6 Caso haja necessidade, escrever para monumentosvirtuais@gmail.com sobre qualquer
esclarecimento ou dúvida.
6.7 Fica firmado desde já que os direitos sobre a obra que será produzida serão coletivos,
sendo disponibilizados para todas a sociedade através da licença Creative Commons.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO:

7.1 A organização fica obrigada a:

a. oferecer equipe e equipamentos para a realização da obra audiovisual;
b. criar um ambiente de troca entre participantes para tornar possível expor ideias, projetos
e desenvolver produções coletivas;
c. auxiliar no cadastramento do perfil dentro das plataformas;
d. divulgar e fazer cumprir a distribuição das obras através da plataforma Monumentos
Virtuais;
e. oferecer um cachê de R$900,00 para e selecionade;
f. disponibilizar equipe técnica de: câmera, som, direção de arte, produção.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento
serão apreciadas e decididas pela curadora e pela equipe Monumentos Virtuais,
responsáveis pelo projeto.
8.2 Quaisquer proponentes participantes desta convocatória poderão recorrer à organização
da plataforma no prazo de até 03 (três) dias úteis após a publicação do resultado para
contestá-lo, através do email monumentosvirtuais@gmail.com
8.3 A realização das obras se dará mediante com es selecionades, levando em
consideração as possibilidades logísticas e de infra-estrutura da produção;

CONTATO PARA DÚVIDAS:
Equipe Monumentos Virtuais
monumentosvirtuais@gmail.com

mailto:monumentosvirtuais@gmail.com

