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1. APRESENTAÇÃO   
 
O Edital Laboratório EntrePontos é um programa da Associação dos Produtores de Cultura do Ceará - 
Prodisc, membro da Rede Ceará de Musica - RedeCem, da qual também fazem parte a Associação 
Cultural Cearense do Rock - ACR e a Bandeira R Produções Artísticas, em parceria com a Universidade 
Livre Fora do Eixo - UniFdE e a Universidade da Cultura Livre - UniCult. A seleção propõe a abertura de 
espaços de formação de agentes culturais do Programa EntrePontos, por meio da troca de experiências, 
conhecimento e vivências nos eventos estruturantes da RedeCem. Estes listados abaixo: 
 

● IV Mostra de Música de Fortaleza Petrúcio Maia 
A Mostra de Música de Fortaleza Petrúcio Maia é um evento realizado pela Secretaria de Cultura do 

Município de Fortaleza (Secultfor), em parceria com a Prodisc, e visa atender a demanda das 

Conferências de Cultura e Orçamento Participativo, tornando-se um canal de visibilidade para a música 

local, especialmente na valorização dos novos talentos, evidenciando a qualidade criativa dos 

fortalezenses na linguagem musical. Esta edição será realizada nos dias 20 e 21 de maio de 2011, no 

Shopping Solidário Bom Mix (Canindezinho), com uma programação voltada para o rock, e nos dias 27 a 

29 de maio de 2011, na Barraca Biruta (Praia do Futuro), com uma programação mais diversificada. Além 

dos shows, a Mostra no Biruta contará com palestras e oficinas do universo da música, discutindo 

oportunidades de inserção das bandas locais no mercado nacional, e uma pequena feira de produtos e 

serviços voltados à cadeia produtiva. Mais sobre a Mostra: http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/ 

 

● XIII Forcaos 
O Forcaos é um encontro cultural-musical que reúne grupos musicais de diferentes matizes do rock do 
estado do Ceará e de diferentes regiões do Brasil, acontecendo no terceiro final de semana de julho. O 
evento incorpora música, debates, oficinas sócio-educativas, mostras audiovisuais e feira solidária. O 
festival é capitaneado pela Associação Cultural Cearense do Rock, reunindo estudantes, grupos musicais 
e produtores - entre músicos de todo o país. Mais sobre o Forcaos: http://www.acr-rock.blogspot.com  
 
 

● X Feira da Música 
Pioneira no Brasil no âmbito da música independente, este ano a Feira completa 10 anos sediando as 
principais discussões sobre a cadeia produtiva da música, e contribuindo para a consolidação de uma 
rede nacional e abertura de um mercado internacional para essa produção. É constituída por três eixos 
básicos: Shows, com a realização da Mostra de Música Independente; Capacitação, através do Encontro 
Internacional da Música (com oficinas, palestras, entre outras atividades afins); o Pavilhão de Negócios 
(espaço para exposição e venda de produtos, equipamentos  e serviços), e a Rodada de Negócios. 
Atraindo caravanas de todo o Nordeste, a Feira é um momento de integração entre os agentes da região. 
E recebe cerca de 450 convidados entre grupos musicais, jornalistas, gestores culturais, agentes e 
produtores de todo o País e de fora. Acontecerá de 17 a 20 de agosto, no Centro Dragão do Mar de Arte e 
Cultura e seu entorno, em Fortaleza (CE). Mais sobre a Feira: http://www.feiradamusica.com.br  
 

● VI Ponto.CE  

Em 2011, o Ponto.CE chega a sua sexta edição com o nome já consolidado no calendário nacional de 

festivais independentes. Ao longo dos últimos anos, mais de 100 artistas de 12 estados do Brasil e de 

outros seis países se apresentaram no festival. Atualmente, a unificação de linguagens (música, dança e 

audiovisual) e ações de caráter social marcam a programação do evento, com data prevista para o mês de 

novembro, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no Centro Cultural Banco do Nordeste. Mais 

sobre o Ponto.Ce: http://www.pontoce.com.br/  

 

http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://foradoeixo.org.br/profile/universidade
http://culturadigital.br/unicult/
http://culturadigital.br/unicult/
http://culturadigital.br/unicult/
http://culturadigital.br/unicult/
http://culturadigital.br/unicult/
http://culturadigital.br/unicult/
http://culturadigital.br/unicult/
http://culturadigital.br/unicult/
http://culturadigital.br/unicult/
http://culturadigital.br/unicult/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.fortaleza.ce.gov.br/cultura/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.acr-rock.blogspot.com/
http://www.feiradamusica.com.br/
http://www.feiradamusica.com.br/
http://www.feiradamusica.com.br/
http://www.feiradamusica.com.br/
http://www.feiradamusica.com.br/
http://www.feiradamusica.com.br/
http://www.feiradamusica.com.br/
http://www.feiradamusica.com.br/
http://www.feiradamusica.com.br/
http://www.pontoce.com.br/
http://www.pontoce.com.br/
http://www.pontoce.com.br/
http://www.pontoce.com.br/
http://www.pontoce.com.br/
http://www.pontoce.com.br/
http://www.pontoce.com.br/
http://www.pontoce.com.br/
http://www.pontoce.com.br/
http://www.pontoce.com.br/


  

● II Festival das Juventudes 
O II Festival Latino Americano das Juventudes ocorrerá de 8 a 12 de outubro de 2011, em Fortaleza. Seu 

objetivo é promover um intercâmbio de experiências das diferentes formas de organização das 

juventudes, potencializando ações e articulação em âmbito local, e nacional. É um encontro de encontros, 

onde diversas manifestações culturais, políticas e sociais da juventude estão representadas. O público 

previsto é de cerca de cinco mil jovens, dos quais três mil são de Fortaleza e, os demais, visitantes do 

interior do Estado, do Brasil e da América Latina. Durante o evento serão realizadas palestras com 

convidados brasileiros e estrangeiros; oficinas autogestionadas, seminários, encontros de movimentos e 

organizações; além de apresentações culturais e artísticas com bandas locais e nacionais. 

  

● Musicativa 
A Rede Musicativa foi criada em janeiro de 2007, através da reunião de festivais, espaços culturais, selos 

musicais e ONG´s do município de Fortaleza que tinham o intuito de fortalecer a música alternativa 

produzida na capital cearense e na região metropolitana. Promoveu a circulação de shows e workshops, 

atividades sócio-educativas, bem como a apresentação de esportes radicais, através da realização de 12 

eventos em diferentes bairros da capital cearense. O objetivo maior baseou-se na descentralização e na 

democratização da cultura, mobilizando nessas atividades um público de cerca de 50 mil jovens, 

beneficiando cerca de 60 grupos musicais e mais de 300 músicos. O projeto teve como maior parceiro a 

Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da FUNCET, atualmente Secretaria de Cultura de Fortaleza. Em 

2011, o projeto vai possibilitar a realização de eventos prévios à realização do Forcaos, Ponto.Ce, festival 

Pró-Cultura, Feira da Música de Fortaleza e Festival das Juventudes. 

 
 
2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo Geral 
 
Ampliar o conhecimento dos agentes através de formação livre, contribuindo para um olhar crítico da 

sociedade em que vive, buscando alternativas para sua inserção no mercado cultural por meio de uma 

transformação estética, ética e includente na economia criativa. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

● Manter um espaço genuíno de trocas de experiências entre participantes do Entrepontos, em 
várias funções dentro da pré-produção e produção dos eventos estruturantes da RedeCem, 
estimulando a diversidade de olhares e principalmente a livre formação com sistematização da 
experiência; 

● Possibilitar que participantes em processo de formação em eventos culturais possam acompanhar 
o planejamento e a execução de áreas importantes do evento; 

● Contribuir com a preparação desses agentes para o universo cultural sob a ótica da economia 
solidária e da formação livre; 

● Integrar os participantes do EntrePontos no calendário de atividades culturais realizado pelos 

empreendimentos membros da RedeCem; 

● Oferecer experiências orientadas na dinâmica de organização dos eventos estruturantes realizados 

pelos membros da Redecem e parceiros; 

● Promover a troca de conhecimentos de forma sistematizada entre os profissionais dos eventos 

estruturantes e os participantes do Laboratório EntrePontos; 

● Facilitar a auto-formação livre de forma contínua através de acompanhamento e monitoramento 

das ações dos estagiários durante o Laboratório. 

 
 
3. FORMATO 
  



  

O referido projeto prevê, no período de sete meses, de maio a novembro de 2011, a realização de uma 

programação com a finalidade de ampliar, repassar, dinamizar e atualizar conhecimentos na área cultural 

para os jovens integrantes do programa EntrePontos. 

 

O conteúdo do laboratório será repassado através de palestras, oficinas, além da exibição de vídeos e 

documentos que serão postados para livre uso na internet. Também serão feitos exercícios práticos 

durante os eventos estruturantes da RedeCem, de acordo com cada área de organização do evento.. 

 

Os selecionados no edital serão apresentados a cada projeto nos quais vão estagiar, por meio de uma 

explanação dos respectivos organizadores. A experiência será de acordo com sua disponilibidade e as 

necessidades do projeto, que podem ser negociadas caso a caso. 

 

Depois da adequação dos participantes ao Laboratório, dá-se início à experiência, que será orientada pelo 

Núcleo Gestor e pelos coordenadores de equipe de cada evento. O estagiário recebe um roteiro de 

atividades da coordenação, e se compromete a cumprir. Durante o evento, cada participante deverá 

preencher um formulário de acompanhamento das atividades em execução. 

 

Após cada evento é feita uma avaliação por escrito dos estagiários e da coordenação que será recebida 

pelo Núcleo Gestor. Será marcada uma reunião do Núcleo Gestor e dos estagiários para avaliação 

conjunta, análise dos trabalhos e novos encaminhamentos. Cada gestor de evento receberá o resultado 

da avaliação feita com o grupo. 

 

 

4) CALENDÁRIO DOS EVENTOS ESTRUTURANTES 

 

MÊS DATA EVENTO LOCAL 

Maio  20 e 21/05 
27 a 29/05 

MOSTRA DE MÚSICA 
PETRÚCIO MAIA  

Shopping Solidário Bom Mix - Bom Jardim 
Biruta  - Praia do Futuro 

Junho  17/06 MUSICATIVA - Prévias 
Forcaos  
 

Cuca Che Guevara - Barra do Ceará 

Julho 16/07 MUSICATIVA - Prévias 
Feira da Música  

Cuca Che Guevara - Barra do Ceará 

 21 a 23/07  FORCAOS   

 

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - Praia 
de Iracema 

Agosto 17 a 20/08 FEIRA DA MÚSICA  Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - Praia 
de Iracema 

Setembro    

Outubro 01/10 MUSICATIVA - Prévias 
do Ponto.Ce  

Anfiteatro da Volta da Jurema - Beira Mar 

 08/10 FESTIVAL DAS 
JUVENTUDES 

 
 

 22/10 MUSICATIVA - Prévias 
do Ponto.Ce  

Paço Municipal 
 



  

Novembro 03 a 06/11 PONTO.CE Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - Praia 
de Iracema 

 

          

PALESTRAS E OFICINAS- calendário a ser definido 

Palestra-Empreendedorismo Individual (SEBRAE) 

Palestra-Cred Amigo (BNB) 

Palestra-Previdência Social (Ministério do Trabalho) 

Oficina de Elaboração de Projetos (CUCA Che Guevara) 

Palestra-Produção de Teatro no Ceará com Francimara Nogueira Teixeira                                                                                                  

Palestra-Empreendedorismo na Web com Rodolfo Sikora 

Oficina-Economia Solidária com Luana Vilutis (BA) 

Palestra-Economia Criativa e Desenvolvimento Sustentável com Lala Deheinzelin 

Encontro EntrePontos (capital e interior) na Feira da Música de Fortaleza 

Palestra-Gestão de profissionais criativos - Um estudo experimental de Gestão de Designers com 
Deglaucy Jorge Teixeira 

Palestra-Indústria Criativa, Produção de Subjetividade e Redes de Transformação com André Parente 

Oficina-WEB 2.0: Como gerar público e ganhar dinheiro com música online com Flávio Abreu 

Palestra-Mercado Cultural com Ruy César 

Palestra-Produção Fonográfica com Iuri Frieberger (RS)  

Palestra-Gestão de Carreira com Fabrício Ofuji e Fábio Pedroza da banda Móveis Coloniais de Acaju 
(DF) 

 

 

5) APRESENTAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CADA EXPERIÊNCIA ORIENTADA 
 
Secretaria Geral 

● Recebimento e repasse das informações para todos os núcleos do evento e para o público 

externo; 

● Organização de informes, documentos gerais, auxílio no arquivamento e organização de 

documentos; 

● Cotação de preços de materiais, passagens aéreas, material de roadies, entre outras; 

● Distribuição de material das equipes; 

● Organização de listas das várias demandas de pré-produção e produção, manutenção de cadastro, 

acompanhamento e repasse de e-mails para as devidas áreas; 

● Fechamento de reuniões; 

● Organização e confecção de tickets e de patativas; 

 

 

Assistência em Rodas de Conversas, Palestras e Oficinas 



  

● Acompanhamento de inscrições;  

● Elaboração e atualização de lista de contatos gerais; 

● Elaboração de listas de frequência de cada atividade; 

● Confecção da sinalização dos espaços disponíveis para as atividades; 

● Envio de cartas convites e informações técnicas para palestrantes e oficineiros; 

● Levantamento geral das necessidades técnicas;  

● Acompanhamento das atividades; 

● Organização das informações e conteúdos produzidos; 

 

Apoio de Assessoria de Imprensa  

● Apoio à equipe de assessoria de imprensa; 

● Suporte a demandas práticas como acompanhamento de logística da recepção de jornalistas 

convidados (quandou houver) junto à produção responsável; 

● Recepção e ajuste de estrutura da sala de imprensa (quando houver); 

● Suporte na compilação do clipping de notícias, entre outras tarefas de concepção do conteúdo 

relatorial da atividade de assessoria; 

 

Assistente de Montagem de Estrutura 

● Elaboração do cronograma de montagem junto ao coordenador do núcleo; 

● Contato com responsável pelos espaços; 

● Levantamento de autorizações e solicitações; 

● Acompanhamento da chegada dos fornecedores; 

● Acompanhamento da montagem da estrutura e testes dos equipamentos; 

● Desmontagem técnica; 

 

Assistente de produção de Palcos 

● Encaminhamento às bandas da carta de informações gerais sobre o evento; 

● Solicitação das informações da chegada e saída das bandas a Fortaleza e encaminhamento para 

coordenação de logística e produtores de transporte e hospedagem; 

● Elaboração de lista dos integrantes das bandas para credenciais; 

● Preparação de material informativo (programação e grade de passagem de som) para afixação nos 

locais necessários; 

● Adaptação do cerimonial com release das bandas na programação; 

● Recepção dos materiais e infraestrutura de cada palco, monitoramento e controle diário; 

● Recepção das bandas e coleta das assinaturas nos documentos oficiais; 

● Acompanhamento da programação, monitoramento de horário de transporte e apresentação; 

● Controle de camarins; 

● Pós-produção: acompanhamento da desmontagem e organização da documentação das bandas; 

 

Apoio de Roadie 

● Marcação do palco com fitas coloridas; 

● Controle das águas das bandas para palco; 

● Montagem de praticáveis; 

● Auxílio na montagem de bateria, percussão, teclados, guitarras e baixos; 

● Auxílio nas trocas de palco; 

● Auxílio no atendimento técnico das bandas. 

 

Assistente de Comunicação Digital 

● Produção de material audiovisual para postagem no site e nas mídias sociais do evento 

● Moderação do site e mídias sociais (sobretudo Twitter e Facebook), com atualização de conteúdo; 



  

● Produção de fotografias direcionada à cobertura digital, focada na atualização em tempo real do 

Flickr (galeria de fotos) e das mídias sociais; 

● Transmissão online em tempo real da programação durante os três dias de evento; 

● Utilização da ferramenta de edição de imagem digital Photoshop, entre outros softwares similares 

para o mesmo fim;   

 

Apoio na Coordenação logística (transporte, alimentação e hospedagem) 

● Contato, envio de ofícios e visita aos Hotéis; 

● Solicitação de orçamentos de hotelaria, restaurantes e transportes; 

● Elaboração das planilhas de hotéis com divisão dos quartos e adequação dos músicos na planilha 

de hotéis; 

● Envio de cartas convites para agência de viagens e solicitação de orçamentos; 

● Requerimento das informações de compras de passagens dos convidados e elaboração e controle 

da planilha das passagens aéreas e repasse para coordenação de transporte. 

 

6. DOS DEVERES 

 

Cada selecionado pelo Laboratório EntrePontos deverá: 

6.1 Estar disponível para contribuir nas atividades indicadas no ítem 5; 

6.2 Preencher diariamente um documento com as atividades realizadas, modelo TEC FDE; 

6.3 Preencher relatório final de participação sobre instrutor e evento (show, palestra e oficina). 

 

7. DOS DIREITOS 

 

Será de responsabilidade da organização do Laboratório EntrePontos: 

 

7.1 Ajuda de custo para os participantes; 

7.2 Disponibilizar profissional da área para orientação; 

7.3 Organizar avaliação final dos envolvidos no processo. 

 
8. INSCRIÇÕES 

 

8.1 Poderão se inscrever no Edital Laboratório EntrePontos pessoas físicas que, comprovadamente,  

tenham participado das edições do EntrePontos realizadas em Fortaleza e no interior do Ceará; 

 

8.2 As inscrições serão realizadas no período de 18 a 30 de Abril de 2011; 

 

8.3 Os interessados deverão fazer sua inscrição online seguindo as etapas descritas abaixo: 

● Preencher a ficha de inscrição disponível no blog do EntrePontos:  

http://www.programaentrepontos.blogspot.com; 

● Carta de apresentação esclarecendo os motivos pelos quais quer participar; 

● Currículo resumido na área de produção cultural, técnica ou/e comunicação (se tiver como única 

experiência na área a participação no Entrepontos, citar mesmo assim); 

. 

8.4 Cada proponente só poderá se inscrever numa única área. 

 

9. SELEÇÃO 

 
9.1 Será instituída uma Comissão de Seleção exclusivamente para avaliação e escolha das propostas 

inscritas, formada por 02 membros da Prodisc e facilitadores do Entrepontos; 
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9.2 A Comissão selecionará os estagiários levando em conta os critérios de nível de experiência, 

criatividade, conteúdo, prática e histórico; 

 

9.3 Caso a integridade do material do candidato esteja comprometida de modo a causar qualquer 

impedimento ao processo de seleção, a Comissão se reservará no direito de eliminar a proposta; 

 

9.4 Serão selecionados cerca de 30 candidatos com maior pontuação para participar do programa; 

 

9.5 No caso de desistência do selecionado, será convocado o proponente classificado imediatamente 

abaixo do último classificado na lista de pontuação; 

 

9.6 Os selecionados deverão colocar-se à disposição do programa para a divulgação através de entrevista 

e/ou outros na mídia em geral, durante o processo de produção, sendo-lhes vedado exigir cachês ou 

qualquer outra modalidade de pagamento por esta atividade; 

 

9.7 A Comissão de Seleção é soberana em suas decisões, sobre as quais não caberão recursos de 

qualquer espécie. 

 

 
10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

10.1 O resultado dos selecionados no Edital Laboratório EntrePontos será divulgado no blog EntrePontos, 

pelo endereço virtual http://www.programaentrepontos.blogspot.com. 

 

 
11. CONVOCAÇÃO DOS SELECIONADOS 

 

Os 30 (trinta) selecionados para o Edital Laboratório EntrePontos serão convocados para oficializar sua 

participação. A ausência de confirmação no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da comunicação, 

implicará na desclassificação automática do selecionado. 

 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 As Propostas inscritas não serão devolvidas, passando a fazer parte do banco de dados da 

Associação dos Produtores de Cultura do Ceará (PRODISC); 

 

12.2 Os inscritos declaram-se automaticamente cientes do conteúdo completo deste regulamento. 
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