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EDITAL PROECE N° 01, 05 DE JANEIRO DE 2018. 

 

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por 

meio do Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte – Proece, em exercício, torna pública 

a abertura de processo seletivo de propostas de solicitação de uso do Teatro Glauce 

Rocha para a realização de eventos, em consonância com o disposto na Resolução CD 

n° 134, de 25 julho de 2017, na Resolução Coex nº 6, de 4 de outubro de 2016, na 

Resolução Coex n° 6, de 6 de julho de 2017, e nas condições, orientações e 

procedimentos dispostos no presente Edital. 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. Este Edital tem como objetivo o fomento às atividades de pesquisa, ensino, 

extensão, inovação e cultura através da autorização de uso do Teatro Glauce. 

 

OBJETO 

Autorização de uso das dependências artísticas do Teatro Glauce Rocha, incluindo 

palco, plateia, dois Camarins e equipamentos listados no Anexo II, em datas específicas 

durante os meses de maio a dezembro de 2018. 

  

2. CRONOGRAMA 

 

Etapas Período 

2.1. Lançamento do Edital na página da Proece e publicação no 

Boletim de Serviço da UFMS 
05/01/2018 

2.2. Período de Inscrições 
05/01/2018 a 

15/02/2018 

2.3. Avaliações das inscrições pela Proece 
16/02/2018 a 

20/02/2018 

2.4. Publicação dos resultados de deferimento de autorização de uso 21/02/2018 

2.5. Entrega de documentos e Assinatura do Termo de Autorização de 

Uso com a antecedência mínima exigida na Resolução CD n° 

134, de 25 de julho de 2017 

21/02/2018 a 

10/10/2018 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. Este Edital disciplina a seleção de propostas de solicitação de uso do Teatro 

Glauce Rocha para a realização de eventos promovidos pela UFMS e de 

eventos promovidos por pessoa física ou jurídica da comunidade externa à 

UFMS entre os meses de maio e dezembro de 2018. 

3.2. O responsável por evento promovido pela UFMS que tiver proposta deferida no 

âmbito do presente Edital deverá celebrar o correspondente Termo de 

Autorização de Uso e comprovar a vinculação do evento a uma Ação 

institucionalmente aprovada pela Proece até o dia 20 de abril de 2018. 

3.3. O responsável por evento promovido pela comunidade externa à UFMS que 

tiver proposta deferida no âmbito do presente Edital deverá celebrar o 

correspondente Termo de Autorização de Uso com antecedência mínima de 30 
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dias da data de realização do evento e estará sujeito ao cumprimento das demais 

exigências contidas na Resolução CD n° 134, de 25 de julho de 2017. 

3.4. As datas especificadas no Anexo I do presente Edital estão reservadas para uso 

institucional, não estando disponíveis para solicitação de uso. 

3.5. Observados os critérios de avaliação estipulados nos itens 4 e 5 do presente 

Edital, caso haja mais de uma proposta de utilização para a mesma data, os 

eventos promovidos pela UFMS terão prioridade as segundas, terças, quartas e 

quintas-feiras, e as propostas de eventos promovidos pela comunidade externa à 

UFMS terão prioridade às sextas-feiras, sábados e domingos. 

3.6. As solicitações de uso do Teatro Glauce Rocha deverão ser encaminhadas 

exclusivamente por meio eletrônico, conforme disciplinado nos itens 4.1 e 5.1 

do presente Edital. 

3.7. Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio, tampouco após o 

prazo final definido no item 2 do presente Edital. 

3.8. A Proece não se responsabiliza por inscrições de propostas não recebidas por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas e/ou congestionamento das 

linhas de comunicações, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transferência de dados. 

 

 

4. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS DE EVENTOS 

PROMOVIDOS PELA UFMS 

 

4.1. As solicitações de uso do Teatro Glauce Rocha para a realização de eventos 

promovidos pela UFMS deverão ser encaminhadas exclusivamente mediante 

preenchimento do formulário eletrônico “TGR-2018/UFMS”, disponível 

endereço eletrônico www.proece.ufms.br, no menu acesso rápido, Teatro 

Glauce Rocha, no prazo estabelecido pelo item 2 deste Edital. 

4.2. Cada proponente poderá inscrever até duas propostas individualizadas por 

evento. 

4.3. Uma vez aprovado neste Edital, é de responsabilidade do proponente submeter 

e aprovar o projeto ao qual se vincula a proposta de utilização do Teatro Glauce 

Rocha. 

4.4. A seleção será realizada por comissão constituída pela Proece, que avaliará os 

documentos contidos no item 4.2 e obedecerá aos seguintes critérios: 

4.4.1. Interesse e relevância institucional; 

4.4.2. Atendimento às atividades de ensino pesquisa e extensão, cultura e 

inovação; 

4.4.3. Conformidade técnica do evento com as características técnicas das 

instalações do Teatro Glauce Rocha; 

4.4.4. Abrangência pública (regional, nacional e internacional) e acessibilidade ao 

público; 

4.4.5. Histórico das utilizações anteriores pelo proponente no Teatro Glauce 

Rocha; 

4.4.6. Capacidade técnica da Divisão do Teatro Glauce Rocha de atender a 

demanda de agendamento dos eventos. 

 

5. PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS DE EVENTOS DE 

MEMBROS DA COMUNIDADE EXTERNA À UFMS 
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5.1. As solicitações de uso do Teatro Glauce Rocha para a realização de eventos 

promovidos pela comunidade externa à UFMS deverão ser encaminhadas 

exclusivamente mediante preenchimento do formulário eletrônico “TGR-

2018/EXTERNO”, disponível no endereço eletrônico www.proece.ufms.br, no 

menu acesso rápido, Teatro Glauce Rocha, no prazo estabelecido pelo item 2 

deste Edital. 

5.2. Não há limitação para o número de solicitações de uso por pessoa física ou 

jurídica da comunidade externa, devendo ser apresentada uma proposta para 

cada evento. 

5.3. As solicitações serão avaliadas segundo os seguintes critérios: 

5.3.1. Interesse institucional para a promoção de arte e cultura; 

5.3.2. Acessibilidade do evento para a comunidade local e democratização aos 

bens culturais; 

5.3.3. Histórico do proponente junto ao Teatro Glauce Rocha; 

5.3.4. Conformidade técnica do evento com as características técnicas das 

instalações do Teatro Glauce Rocha; 

5.3.5. Abrangência pública (regional, nacional e internacional) e acessibilidade ao 

público; 

5.3.6. Proposta técnica do evento; 

5.3.7. Capacidade técnica da Divisão do Teatro Glauce Rocha em atender a 

demanda de agendamento dos eventos. 

 

6. VALOR DO PREÇO PÚBLICO DO TEATRO GLAUCE ROCHA PARA 

SOLICITANTES DA COMUNIDADE EXTERNA 

 

6.1. Pela utilização do Teatro Glauce Rocha serão cobrados os valores (diárias, 

taxas ou multas, conforme o caso), de acordo com a tabela estabelecida na 

resolução CD n° 134 de 25 de julho de 2017, consoante com o estabelecido no 

Termo de Autorização de Uso de bem público firmado previamente entre o 

solicitante, ou seu representante legal, e a Divisão do Teatro Glauce Rocha. 

6.2. Para os eventos a serem realizados no segundo semestre do ano de 2018, os 

pagamentos para utilização do espaço físico do Teatro Glauce Rocha deverão 

ser efetuados até o dia 15/10/2018. 

6.3. Utilizações referentes a convênios e parcerias institucionais com a UFMS serão 

avaliadas como solicitações internas à UFMS. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. A Administração da UFMS se reserva ao direito de cancelar agendamentos 

decorrentes de propostas deferidas no âmbito do presente Edital de acordo com 

interesses institucionais ou caso haja a necessidade de reformas e/ou 

manutenções emergenciais ou em ocorrência de infortúnios que justifique a 

necessidade de interditar o prédio do Teatro Glauce Rocha, sem que haja 

qualquer indenização. 

7.2. Eventos como Integra, Semana Mais Cultura e demais atividades de interesse 

institucional terão prioridade sobre o agendamento resultante deste Edital, 

salvaguardada a realização dos eventos cuja autorização de uso já esteja 
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celebrada, nos termos dos itens 3.2 e 3.3 deste Edital. 

7.3. A agenda de utilização do Teatro Glauce Rocha resultante da seleção de 

propostas deferidas no âmbito do presente Edital, bem como as datas 

remanescentes, ficarão disponíveis na página da Proece. 

7.4. As solicitações de uso nas datas remanescentes deverão seguir os trâmites e 

critérios estabelecidos no presente Edital e na Resolução CD n° 134, de 25 de 

julho de 2017. 

7.5. As solicitações de Uso do Teatro Glauce Rocha para os meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2018 serão recebidas e analisadas pela Divisão do Teatro 

Glauce Rocha, observados os critérios de avaliação deste Edital. 

7.6. Casos omissos ou eventuais solicitações fora dos prazos previstos neste Edital 

serão avaliados pela Proece, tendo como critério o interesse institucional. 

7.7. Na primeira semana de cada mês, a Proece publicará um espelho atualizado da 

agenda do Teatro Glauce Rocha, contendo eventos agendados e confirmados 

após a publicação do Termo de Autorização de Uso. 

 

 

 

 

EDUARDO RAMIREZ MEZA 

 

 

*Republicado por conter incorreções no original. 
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ANEXO I 

DATAS RESERVADAS PARA USO INSTITUCIONAL DA UFMS 

 
 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo 

Janeiro   24     

Fevereiro 

5 

12 

19 

6  

 

20 

7 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

  

Março  

 

 

6 

 

27 

 

 

7 

 

 

1 

8 

15 

22 

2 

9 

16 

 

  

Abril  

3 

 

17 

 

4 

18 

25 

 

5 

19  

26 

 

6 

 

20 

 

  

Maio  
 

22 
 03 

4 

11 

 

 

  

Junho 18       

Julho        

Agosto  
7 

 

8 

 

 

16 
   

Setembro 24 25 26 27 28 29 30 

Outubro  

 

16 

 

 

 

24 

31 

  

6 

 

 

 

 

Novembro 

5 

12 

 

 

6  

13 

 

 

7 

 

 

28 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Dezembro 

 

10 

17 

  

6 

 

 20 

14   
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ANEXO II 

DESCRIÇÃO DOS ESPAÇOS DO TEATRO GLAUCE ROCHA 

1. Palco: 

 Largura: 17 metros; 

 Profundidade: 12 metros e 70 centímetros; 

 7 varas de iluminação cênica; 

 22 varas de cenário, com a altura máxima de 6 metros e 80 centímetros; 

 4 mãos francesas; 

 Altura da boca de cena 5m 
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2. Plateia: 

 752 cadeiras numeradas, dispostas em 20 fileiras. 

 

 
3. Camarim 

 2 camarins com aproximadamente 48 m² cada, contendo: 1 espelho 1,8m x 4m, 2 

bancadas de 4m com espelhos, 1 sofá de 2 lugares, 1 sofá de 3 lugares, 1 

frigobar, 1 ar condicionado, 1 mesa 70cm x 70cm, 4 cadeiras, 1 Banheiro 

individual com chuveiro, 1 banheiro coletivo contendo 3 box com vaso sanitário, 

2 box com chuveiro e 5 pias. 

 

4. Equipamentos de som: 

 01 mesa de som, marca Yamaha , modelo TF 5; 

 01 Tocador de mp3 marca SKP; 
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 02 Microfones da marca Shure PG 58; 

 02 cabos de microfone de 10 metros; 

 02 cabos de instrumentos de 10 metros -  canon / p10; 

 04 caixas passivas – autofalante de 15 polegadas com potencia de 400 w, drive 

Selenium com potencia de 70w, ligadas em 04 potencias, marca mk6200 - Mark 

Áudio, como retorno de palco; 

 02 caixas de som da marca Selenium ativa com potencia de 400 w, 02 caixas de 

som da marca Selenium passiva 400 w e 02 caixas de 18 polegadas ativas da 

marca Oneal, endereçadas ao público. 

 

5. Equipamentos de iluminação cênica: 

 06 refletores Plano Convexo da marca Telem com a potencia de 1000w/220v; 

 08 refletores elipsoidais de 25 – 50 graus da marca Star Ligth com a potencia de 

750w ; 

 15 refletores par 64 com 54 leds de 3 w; 

 20 par foco 5 - 220v / 1000w; 

 08 par foco 2 - 220v / 1000w; 

 01 mesa da marca ETC modelo Element; 

 48 canais de dimer digital; 


