
 
Retificação da chamada para submissão de propostas artísticas em 

vídeo nas áreas de Circo, Dança, Performance e Teatro 
 

O Festival Somos Muites: Diversidades em Cena, organizado pela equipe do           
Ciclo de Debates e Estudos em Artes Cênicas, com recursos da Lei nº 14.017/2020,              
através do EDITAL nº 005/2020 do FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA – FMC-            
João Pessoa, retifica a abrangência geográfica de residência des proponentes,          
incluindo as cidades de Bayeux (PB), Cabedelo (PB), Conde (PB) e Santa Rita             
(PB). 
Tendo em vista esta alteração, amplia-se o prazo para submissão das propostas            
artísticas em vídeo, que passa a ter como prazo final a data de 10 de fevereiro de                 
2021. 
 
Onde constava: 
1.1 A presente chamada destina-se à artistas, estudantes e professores do Ensino            
Superior e da Rede Pública de Educação Básica residentes no município de João             
Pessoa (PB) há, pelo menos, dois anos; 
Leia-se:  
1.1 A presente chamada destina-se à artistas, estudantes e professores do Ensino            
Superior e da Rede Pública de Educação Básica residentes nos municípios de João             
Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Conde e Santa Rita há, pelo menos, dois anos; 
 
Onde constava: 
2.1.1 ….: 
a) Artistas em geral e profissionais ou estudantes da rede pública de Educação             
Básica e do Ensino Superior residentes no município de João Pessoa há, pelo             
menos, 02 anos; 
Leia-se:  
2.1.1... 
a) Artistas em geral e profissionais ou estudantes da rede pública de Educação             
Básica e do Ensino Superior residentes no município de João Pessoa, Bayeux,            
Cabedelo, Conde e Santa Rita há, pelo menos, 02 anos; 
 
Onde constava:  



3.1 O período para inscrição das propostas artísticas iniciará em 12 de janeiro de              
2021 e se encerrará em 07 de fevereiro de 2021; 
Leia-se:  
3.1 O período para inscrição das propostas artísticas iniciará em 12 de janeiro de              
2021 e se encerrará em 10 de fevereiro de 2021; 
 
Onde constava: 
6. Cronograma 

Leia-se: 
6. Cronograma 

 
 
 

João Pessoa, 27 de janeiro de 2020 
Equipe de organização do Festival Somos Muites 

Ciclo de Debates e Estudos em Artes Cênicas 
 

Período de inscrições 12/01/2021 a 07/02/2021 

Período de inscrições 12/01/2021 a 10/02/2021 


