
                                                                         
 

 

 

EDITAL ProEC 03/2020 
 PROGRAMA DE BOLSAS A PESQUISADORES E ARTISTAS RESIDENTES 

CONVÊNIO UNICAMP/BANCO SANTANDER  
Processo 01-P-24402/2018 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - ProEC da Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP, por meio de sua Diretoria de Cultura – DCult, torna público o presente EDITAL 
para a seleção de projetos de Pesquisadores e Artistas Residentes a serem realizados 
durante os anos de 2021 e 2022, nos termos do Termo de Cooperação - Processo 01-P-
24402/2018, da Política de Desenvolvimento Cultural para a Unicamp – Deliberação  Consu 
- A-019/2016, alterada pela Deliberação CONSU A-30/2019 
(http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_norma=5037) e 
considerando as proposições e objetivos do Projeto Otras Latinoamericas 
(https://drive.google.com/file/d/1QighZUH4eP_lvEmEnrB6CxDgb-
7pOGOL/view?usp=sharing), da Diretoria de Cultura/Unicamp – Processo 01-P-
19019/2019. 
 
I - Do objetivo 
 
1.1. O presente Edital do Programa de Bolsas a Pesquisadores e Artistas Residentes tem 
como objetivo a seleção de até 18 (dezoito) projetos de residência para Pesquisadores e 
Artistas estrangeiros, preferencialmente nascidos e/ou residentes em países da América 
Latina, prevendo a participação individual ou de grupos, onde poderá ser atribuída bolsa 
para até 2 (dois) artistas/pesquisadores inscritos em um mesmo projeto, desde que ambos 
atendam as condições editalícias. Os projetos-residências deverão ser executados entre 
agosto de 2021 e junho de 2022, com atuação voltada para práticas artísticas nos 4 eixos 
temáticos definidos pela Diretoria de Cultura Unicamp, a saber:  
 

Eixo 1. Artes Visuais e/ou Cinema, abrangendo todas as formas de expressão cultural 
que se realizam através da manipulação de materiais, cores e formas, ou do uso de 
instrumentos e equipamentos de produção de imagens, respectivamente visuais e 
audiovisuais; 

Eixo 2. Literatura e/ou Teatro, abrangendo todas as formas de expressão cultural que 
se realizam através de, respectivamente, escrituras e gestos corporais em que o rosto e a 
palavra falada sejam matérias-primas preferenciais; 

Eixo 3. Música e/ou Dança, abrangendo todas as formas de expressão cultural que se 
realizam através de, respectivamente, instrumentos e equipamentos de produção de sons 
e ritmos e gestos corporais em que o corpo humano afetado ou não pelos sons e ritmos 
sonoros sejam matérias-primas preferenciais; 

Eixo 4. Culinária e/ou Artesania Manual, abrangendo todas as formas de expressão 
cultural que se realizam através de, respectivamente, preparo de alimentos e produção de 
quaisquer objetos e/ou corpos com utilidade na vida cotidiana e/ou ritual. 
 
1.2. Serão selecionados até 05 (cinco) projetos em um mesmo eixo temático listado no item 
anterior.  
 

http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?consolidada=S&id_norma=5037


                                                                         
 

 

 

1.3. Excepcionalmente podem ser atribuídas bolsas para mais de cinco projetos por eixo 
temático, quando da não utilização por outra(s) área(s), por falta de propostas recebidas ou 
aprovadas. 
 
1.4. Serão privilegiadas propostas que envolvam interação com os povos e as culturas 
ameríndias e afro-americanas. 
 
1.5. Os projetos devem prever benefícios, de forma direta ou indireta, à comunidade 
universitária da Unicamp, incluindo docentes, alunos, funcionários técnico-administrativos, 
pesquisadores e terceirizados. 
 
II - Das condições 
 
2.1. O Projeto deverá prever a participação individual ou de grupos, sendo que um dos 
integrantes do grupo deverá ser designado como Proponente do Projeto e os demais 
designados como Colaboradores. 
 
2.2. Em caso de inscrição em grupo, até 2 (dois) Pesquisadores e Artistas Residentes 
poderão receber a bolsa pelo projeto. Neste caso, ambos devem inscrever-se na plataforma 
do Banco Santander para estarem aptos a receberem a bolsa, caso o projeto seja 
selecionado. 
 
2.3. Pesquisadores e Artistas designados como proponentes do Projeto deverão ter, no 
mínimo, o título de mestre ou equivalente, e trabalho de reconhecida qualidade no eixo 
temático em que o Projeto for inscrito.  
 
2.4. Pesquisadores e Artistas designados como colaboradores do Projeto, nas situações 
em que houver inscrição em grupos, serão dispensados da exigência do título de mestre 
ou equivalente, no entanto devem ter trabalho de reconhecida qualidade no eixo temático 
em que o Projeto for inscrito e/ou ser estudante de graduação ou pós-graduação com 
vínculo ao grupo do proponente.   
 
2.5. Cada Pesquisadores e Artistas selecionado pelo presente Edital receberá uma bolsa 
de valor fixo de R$ 13.888,88 (treze mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito 
centavos) a título de remuneração e custeio dos materiais a serem utilizados nas atividades 
realizadas na Unicamp. 
 
2.6. Sobre o valor da bolsa constante do item anterior incidirá o desconto de 25% a título 
de Imposto de Renda de Pessoa Física.  
 
2.7. Despesas com deslocamento, alimentação, hospedagem, seguro saúde e repatriação 
(obrigatório) ou qualquer outra espécie de dispêndio do Pesquisador e Artista correm por 
sua própria conta, não sendo, em hipótese alguma, responsabilidade do Programa. 
 
2.8. Caso haja necessidade em decorrência dos acordos entre o Brasil e o país de origem, 
os Pesquisadores e Artistas Residentes serão admitidos somente após providenciarem o 



                                                                         
 

 

 

visto necessário, conforme orientação da Diretoria de Relações Internacionais (DERI) no 
link: http://www.internationaloffice.unicamp.br/visitors-guide/before-you-arrive/. 
 
2.9. O pagamento será feito por meio de retirada bancária no Banco Santander, mediante 
assinatura do Termo de Outorga conforme modelo anexo (Anexo I) e apresentação de 
passaporte com o visto específico. 
 
2.10. A permanência dos Pesquisadores e Artistas Residentes na Unicamp não criará 
vínculo de nenhuma espécie com a Universidade, sendo-lhes vedado o exercício de 
qualquer atividade de natureza administrativa e de representação. 
 
2.11. A permanência dos Pesquisadores e Artistas Residentes na Universidade será de 5 
(cinco) a 15 (quinze) dias não prorrogáveis. 
 
2.12. Não podem se candidatar profissionais com vínculo remunerado de qualquer natureza 
com a Unicamp. 
 
2.13. Não podem se candidatar estrangeiros com residência no Brasil que se enquadrem 
nas normas tributárias aplicáveis aos brasileiros, seja na condição de proponente ou 
colaborador. 
 
 
III - Da submissão de projetos 
 
3.1. As inscrições no presente Edital são gratuitas, e as propostas devem ser assinadas 
pelos candidatos a Pesquisadores e Artistas Residentes. 
 

3.1.1. As inscrições podem ser realizadas nas línguas portuguesa, espanhola ou 
inglesa. 
 
3.1.2. Serão aceitas propostas de grupos, desde que assinadas por dois 
Pesquisadores e Artistas membros do grupo que preencham todos os requisitos do 
item II, e sem que haja alteração no valor da bolsa, caso o projeto seja selecionado, 
sendo destinada uma bolsa a cada um dos 2 (dois) inscritos. 

 
3.2. Não serão aceitas inscrições de Pesquisadores e Artistas de nacionalidade brasileira, 
sendo permitidas somente as inscrições de pessoas de nacionalidade estrangeira. 
 
3.3. As atividades a serem realizadas pelos Pesquisadores e Artistas Residentes serão 
aquelas do projeto apresentado. 
 
3.4. A submissão de projetos de Pesquisadores e Artistas Residentes deverá ocorrer 
entre os dias 30 de novembro de 2020 e 15 de janeiro de 2021, na plataforma do Banco 
Santander http://www.becas-santander.com/program/santander-bolsas-a-pesquisadores-
e-artistas-residentes-unicamp-20-e-21. 
 

 

http://www.internationaloffice.unicamp.br/visitors-guide/before-you-arrive/
http://www.becas-santander.com/program/santander-bolsas-a-pesquisadores-e-artistas-residentes-unicamp-20-e-21
http://www.becas-santander.com/program/santander-bolsas-a-pesquisadores-e-artistas-residentes-unicamp-20-e-21


                                                                         
 

 

 

3.4.1. As inscrições serão recebidas até às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2021, seguindo 
o horário de Brasília (UTC-3). 

 
3.5. As inscrições poderão ser feitas em apenas um dos eixos indicados no item 1.1 deste 
Edital, mas as atividades propostas podem envolver interfaces com outros eixos. 
 
3.6. Cada Artista e Pesquisador pode se inscrever em apenas um projeto. 
 
3.7. No ato da inscrição, o proponente deverá anexar: 
 

a) Currículo do(s) Pesquisador(es) e Artista(s) indicado(s) no Projeto; 
 

b) Comprovante de titulação de mestre ou equivalente do Proponente; Comprovante 
de matrícula caso o inscrito na condição de colaborador for estudante, nos termos 
do item 2.4. 
 

c) Arquivo único com extensão .pdf, limitado a 10 MB, com os seguintes documentos: 
  
c.1) Projeto de até 20 páginas que indique as atividades a serem desempenhadas em um 
dos quatro eixos temáticos acima indicados (contendo, pelo menos, indicação de percurso 
de pesquisa/criação a ser realizado, oficinas de trabalho, palestras, participação em 
seminários, etc.) bem como os benefícios que elas podem trazer para a comunidade 
universitária da Unicamp, podendo incluir ou não benefícios para a comunidade extra 
universitária; 
 
c.2) Resumo do Projeto com até 2.000 caracteres com espaço; 
 
c.3) documento que comprove a condição de estrangeiro não residente no Brasil 
(passaporte estrangeiro, declaração de residência no exterior, atestado de matrícula em 
instituição de ensino no exterior e outros) 
 
c.4) Lista dos materiais e equipamentos a serem utilizados nas atividades indicadas no 
Projeto. 
 
3.8. Ao finalizar e enviar a inscrição, o proponente automaticamente aceita todos os termos 
deste Edital, sendo vedada a alegação de seu desconhecimento. 
  
 
IV – Da seleção 
 
4.1 A seleção dos projetos de residência de que trata este Edital será feita por uma 
Comissão de Seleção, presidida pelo Pró-Reitor de Extensão e Cultura, entre os inscritos, 
baseando-se em pareceres ad hoc de especialistas da área ou de áreas correlatas, na falta 
daqueles, que tenham no mínimo o título de doutor. 
 



                                                                         
 

 

 

4.1.1. A Comissão de Seleção será composta por 10 pessoas, diretores(as) ou 
os(as) respectivos(as) representantes de unidades e órgãos que realizem pesquisa 
ou atividades diretamente vinculadas à cultura. 

 
4.2. A comissão de seleção utilizará os seguintes critérios para classificação das propostas, 
sendo as propostas avaliadas por eixo temático de inscrição: 
 
CRITÉRIOS 

1. Valor cultural da proposta, priorizando-se: 

1.1. criatividade, inovação e/ou singularidade no eixo temático em que foi inscrita 
e/ou na interface com os demais eixos; 

1.2. relevância artística e cultural; 

1.3. estímulo à diversidade cultural; 

1.4. afinidade com temáticas relacionadas às culturas afroamericanas e/ou 
ameríndias. 

2. Consonância com as políticas de cultura da Unicamp, priorizando-se: 

2.1. capacidade estruturante e efeito multiplicador da proposta, incluindo articulações 
e/ou parcerias internas e/ou externas à Unicamp; 

2.2. estratégias de democratização de acesso às atividades propostas. 

3. Viabilidade técnica, priorizando-se: 

3.1. clareza, consistência das informações e coerência na composição da proposta; 

3.2. coerência e razoabilidade das atividades propostas; 

3.3. capacidade dos proponentes e/ou da equipe para execução da proposta. 

4. Currículo do artista pesquisador, priorizando-se: 

4.1. qualificação e qualidade do trabalho artístico; 

4.2. qualificação e qualidade do trabalho de pesquisa. 

 
 
4.3. Serão selecionados até 18 (dezoito) projetos, com participação individual ou de grupos 
com 2 (dois) Pesquisadores e Artistas inscritos no projeto. 
 
 
V – Dos resultados 
 
5.1 - Os resultados serão divulgados até o dia 28 de fevereiro de 2021 através do site 
dcult.proec.unicamp.br, bem como, na plataforma do Banco Santander http://www.becas-



                                                                         
 

 

 

santander.com/program/santander-bolsas-a-pesquisadores-e-artistas-residentes-unicamp-
20-e-21. 
 
5.2 – Os Proponentes dos projetos selecionados serão convocados através do e-mail 
cadastrado no ato da inscrição para envio de documentos comprobatórios do nível de 
escolaridade exigida e deverão registrar o aceite na Plataforma Santander até o dia 31 de 
março de 2021. 
 
5.3. Os Pesquisadores e Artistas selecionados assinarão Termos de Outorga específicos 
com a Universidade, conforme modelo anexo (Anexo I), que deverão ser enviados para o 
mesmo e-mail de origem em formato digital, assinados, até um mês antes do período de 
residência na Unicamp. No caso dos Projetos em dupla ambos deverão assinar o Termo 
de Outorga. 
 
5.4. A falta de envio do Termo de Outorga dentro do prazo estipulado no item anterior será 
entendida como desistência tácita do proponente, sendo convocado outro projeto para 
substituí-lo. 
 
5.5. Os Pesquisadores e Artistas Residentes selecionados terão que apresentar 
comprovante de contratação de seguro saúde e repatriação para o período de estadia no 
Brasil e visto, caso necessário para o país de origem, como condição ao início do 
desenvolvimento do projeto selecionado.  
 
5.6. Os pagamentos serão processados nos termos da Resolução GR-32/2016, através de 
cheque do Banco Santander a ser retirado na Diretoria Geral da Administração da Unicamp 
(DGA) durante o período de residência. 
 
 
VI – Dos Recursos 
 
6.1. Terão os Proponentes até 4 dias úteis para a interposição de recursos, tendo como 
termo inicial o primeiro dia útil subsequente à data da divulgação do resultado da seleção.  
 
6.2. Durante o período de recurso, os interessados podem solicitar cópias digitalizadas dos 
autos do processo de chamamento público através do e-mail cultural@unicamp.br, com 
prazo de envio de 1 (um) dia útil. 
 
6.3. A matéria do recurso será restrita à alegação de irregularidade insanável ou de 
preterição de formalidade essencial e o recurso não terá efeito suspensivo; 
 
6.4. O recurso será dirigido à Diretoria de Cultura da Unicamp através de formulário 
específico disponibilizado junto com a divulgação do resultado, contendo os fundamentos 
da pretensão; 
 
6.5. Não serão aceitos recursos interpostos pelos Correios, ou por qualquer outro meio 
além do previsto neste edital; 
 

http://www.becas-santander.com/program/santander-bolsas-a-pesquisadores-e-artistas-residentes-unicamp-20-e-21
http://www.becas-santander.com/program/santander-bolsas-a-pesquisadores-e-artistas-residentes-unicamp-20-e-21
http://www.becas-santander.com/program/santander-bolsas-a-pesquisadores-e-artistas-residentes-unicamp-20-e-21
mailto:cultural@unicamp.br


                                                                         
 

 

 

6.6. Admitido o recurso, será encaminhado à Comissão de Seleção, quando a ela 
pertinente, que deverá proferir manifestação fundamentada em juízo de reconsideração, 
podendo se retratar da decisão tomada anteriormente, no prazo de 7 dias úteis, e será 
publicado no site dcult.proec.unicamp.br. 

 
6.7. Caso mantida a decisão pela Comissão de Seleção, o recurso será encaminhado ao 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Unicamp para análise e decisão. 
 
6.8. As respostas dos recursos serão enviadas através do e-mail cadastrado no formulário 
de inscrição. 
 
6.9. Se a análise dos recursos contra o resultado da seleção e classificação dos projetos 
resultar em reformulação do resultado final, todos os candidatos serão comunicados. 
 
 
VII – Das disposições finais 
 
7.1. Os Pesquisadores e Artistas selecionados se responsabilizam por qualquer violação 
de direitos autorais ou de propriedade intelectual. 
 
7.2. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Cultura da Unicamp. 
 
7.3. Por razão de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, o edital 
de chamamento público poderá ser revogado a qualquer tempo. 
 
 
 
Fernando Augusto de Almeida Hashimoto 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 
 
  



                                                                         
 

 

 

ANEXO I 
 
 

Termo de Outorga (minuta) 
 

Outorgado(s)  

E-Mail(s)  

  

      

Unidade   Departamento   Ramal  

Chamada  

Período de 
mobilidade 

 

 

Recurso Concedido 

Valor do Auxílio  
 

R$ xxxxx 

 

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp (ProEC), através de sua Diretoria de Cultura (DCult), 
doravante designada Outorgante, de acordo com os termos e condições estabelecido no âmbito do Programa 
de Bolsas a Pesquisadores e Artistas Residentes – Convênio Unicamp/Banco Santander, defere ao(s) 
Outorgado(s) o Auxílio especificado acima e sujeito às cláusulas e condições seguintes: 
I. O pagamento será feito de acordo com o plano de aplicação determinado pelo Convênio 
UEC/GR/SANTANDER-XII, Plano Geral, Elemento Econômico 3336.16, Ajuda de Custo a Colaboradores 
Eventuais. 
II. O(s) Outorgado(s) fica(m) pessoalmente responsável(s) pela perfeita aplicação do Auxílio, que em 
hipótese alguma poderá ser destinado, ainda que parcialmente, a fins diversos daqueles indicados nos 
objetivos da chamada na qual foi selecionado. 
III. Em caso de falta ou impedimento do(s) Outorgado(s), será feita comunicação imediata à Outorgante. 
IV. A prestação de contas do Auxílio deferido será registrada no processo do Outorgado observadas as 
normas da Diretoria Geral da Administração (DGA) e legislação pertinente. 
V. A violação de qualquer das cláusulas do presente termo implicará na suspensão do Auxílio concedido 
e na aplicação das sanções administrativas cabíveis. 
VI. O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura. 
VII. O(s) Outorgado(s) declara(m) que aceita(m), sem restrições, o presente Auxílio, como está deferido 
e se responsabiliza(m) pelo fiel cumprimento em todos os seus termos, cláusulas e condições. 
*Quando o Colaborador Eventual for estrangeiro com visto temporário, incidirá apenas o Imposto de 
Renda sobre de 25% do valor das Diárias (Resolução GR-032/2016). 
 



                                                                         
 

 

 

Campinas, ___ de ____________de 20___ 
 

 
________________________________ 

Outorgado 
Pesquisador e Artista Residente 

 
______________________________________
Prof. Dr. Fernando A. de Almeida Hashimoto 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura 
 

 
 




