
EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 322/2022 - PROECE/UFMS

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS),
 por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (PROECE), em exercício, com o apoio
da FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL (FCMS), torna pública a re�ficação do
Edital de abertura de processo sele�vo e convida a comunidade universitária a apresentar
propostas de canções a serem selecionadas para premiação e veiculação pública no FUC –
Fes�val Universitário da Canção UFMS 2022, atendendo aos requisitos da Lei 8.666/1993 e
condições, orientações e procedimentos dispostos neste Edital.

 

Onde se lê:

3.                       DO CRONOGRAMA

Etapa Data limite
Lançamento do Edital na Plataforma da UFMS, divulgação no portal da Proece/UFMS e
publicação no Bole�m Oficial da UFMS. 19/08/2022

Período de submissão das propostas de canção de forma on-line. 13/10/2022
Resultado do enquadramento e da análise preliminar das canções. 17/10/2022
Interposição de recurso administra�vo quanto ao enquadramento e resultado
preliminar. 18/10/2022

Divulgação do resultado dos recursos administra�vos. 20/10/2022
Divulgação dos selecionados para apresentações presenciais na categoria música
popular. 04/10/2022

Divulgação dos selecionados música de câmera. 04/10/2022
Sorteio da ordem de apresentação. 24/10/2022
Apresentações e gravações das canções, presencialmente, no Teatro Glauce Rocha da
UFMS. 08/11/2022

Envio das gravações em vídeo das seis canções de câmara finalistas. 16/11/2022
Publicação, no site fes�valdacancao.ufms.br, das datas de exibição das gravações das
canções no canal da TV UFMS no YouTube para votação popular e da data de
premiação.

28/11/2022

Exibição das gravações das canções no canal da TV UFMS no YouTube para votação
popular.

Novembro e
dezembro de
2022

Premiação final no Teatro Glauce Rocha com transmissão ao vivo. 21/12/2022
 

Leia-se:

3.                       DO CRONOGRAMA

 

Etapa Data limite
Lançamento do Edital na Plataforma da UFMS para início das inscrições. 19/08/2022
Período de submissão das propostas de canção de forma on-line. 13/10/2022
Resultado do enquadramento e da análise  preliminar das canções. 20/10/2022
Interposição de recurso administra�vo quanto ao enquadramento e resultado 24/10/2022 09/11/2022
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preliminar.
Divulgação do resultado dos recursos administra�vos. 27/10/2022
Divulgação dos selecionados para as apresentações presenciais da categoria canção
popular 09/11/2022

Divulgação dos selecionados da categoria canção de câmara 09/11/2022
Sorteio da ordem de apresentação. 14/11/2022
Apresentações e gravações das canções, presencialmente, no Teatro Glauce Rocha da
UFMS. 20/11/2022

Envio das gravações em vídeo das seis canções de câmara finalistas. 21/11/2022
Publicação, no site fes�valdacancao.ufms.br, das datas de exibição das gravações das
canções no canal da TV UFMS no YouTube para votação popular e da data de
premiação

28/11/2022

Exibição das gravações das canções no canal da TV UFMS no YouTube para votação
popular.

Novembro e
dezembro de
2022

Premiação final no Teatro Glauce Rocha com transmissão ao vivo. 27/12/2022

 

Campo Grande, 07 de novembro de 2022.

 

LIANA DESSANDRE DUENHA GARANHANI

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Liana Dessandre Duenha
Garanhani, Pró-Reitor(a), Subs�tuto(a), em 08/11/2022, às 10:07, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3657309 e o código CRC 78DC65BE.
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