
Convocatória André Bern – Produções 2012-2013 
 
 
André Luiz Santos da Silva, codinome André Bern, artista de dança e 
performance, no uso das atribuições que confere a si mesmo, torna pública a 
presente convocatória, em conformidade com o disposto neste documento e 
suas eventuais modificações no que o artista considerar aplicável. 
 
1. DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto desta convocatória a adoção de iniciativas voltadas para 
a viabilização de sua produção artística em âmbito nacional e internacional. 
 
1.2 Esta convocatória selecionará propostas nas modalidades Circulação 
nacional e/ou internacional de espetáculos e performances, Residências 
artísticas nacionais e/ou internacionais, Pesquisa e criação de novos 
espetáculos e performances, Manutenção de equipe artística e técnica, 
Transporte e viagens, Treinamento e condicionamento físico, Cursos e 
capacitações, Aquisição de equipamentos e Incentivo a novas empreitadas. 
 
1.3 Através desta convocatória André Bern pretende fomentar o 
desenvolvimento de suas atividades de dança e performance, incentivando a 
circulação de seus espetáculos e performances, além de outras atividades 
artísticas em companhia de seus parceiros criativos e equipe técnica. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1 Os recursos necessários para o desenvolvimento das propostas serão 
oriundos de empresas, secretarias de cultura e/ou pessoas físicas cujo aporte 
financeiro deverá perfazer o total necessário para custear as atividades 
indicadas por cada projeto inscrito. 
 
3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
3.1 Esta convocatória entra em vigor na data de sua publicação na página 
online do artista André Bern 
(http://ogosousoah.wordpress.com/convocatoria/), sendo válida até o ano de 
2013, e poderá ser prorrogada por igual período quantas vezes o artista 
julgar necessário, em ato devidamente motivado. 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO 
4.1 Estão habilitados a participar da Convocatória André Bern – Produções 
2012-2013 associações, cooperativas, companhias, coletivos, grupos,  
empresas ou secretarias de cultura, com ou sem fins lucrativos, doravante 
identificados como “proponentes”. 
 
4.1.1 Em relação às pessoas físicas, é vedada a inscrição de homofóbicos, 
racistas e políticos enquadrados na Lei Complementar no. 135/2010 ou Lei 
da Ficha Limpa. 
 



4.1.2 Em relação às pessoas jurídicas, não poderão inscrever nesta 
convocatória pública aquelas que possuam dentre os seus dirigentes: 
 
I – homofóbicos, ou respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o 2o. grau; 
 
II – racistas, ou respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2o. grau; e 
 
III - políticos enquadrados na Lei Complementar no. 135/2010 ou Lei da Ficha 
Limpa, ou respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2o. grau. 
 
4.2 É vedada a participação de empresas acusadas e/ou responsáveis por 
danos ambientais. 
 
5. DA QUANTIDADE, DA CONTRAPARTIDA E DAS RESPECTIVAS 
CATEGORIAS 
5.1 A Convocatória André Bern – Produções 2012-2013 adotará quantos 
projetos forem aprovados e considerados factíveis pelo artista, distribuídos 
em 9 (nove) categorias, com uma contrapartida em formato de consultoria 
criativa, divulgação de logomarca ou qualquer outra devidamente negociada 
e acordada entre o artista e o proponente. 
 
Parágrafo Único: Não estão previstas nesta convocatória contrapartidas em 
formato de serviços ou favores de natureza sexual. 
 
5.2 Esta convocatória adotará, parcial ou integralmente, nove categorias de 
projetos: 
 
a) CATEGORIA A – Circulação nacional e/ou internacional de 
espetáculos e performances – fomento de circulação de espetáculos de 
dança e performances do artista, prevendo a realização de, no mínimo, 10 
(dez) apresentações, acompanhadas ou não de atividades complementares, 
incluindo, pelo menos, 2 (dois) estados da Federação e, no mínimo, 4 
(quatro) cidades brasileiras e/ou estrangeiras. 
 
b) CATEGORIA B – Residências artísticas nacionais e/ou internacionais 
– projetos de fomento de residências artísticas na área de dança e 
performance com duração entre 1 (um) e 6 (seis) meses em instituições 
brasileiras e/ou estrangeiras. 
 
c) CATEGORIA C – Pesquisa e criação de novos espetáculos e 
performances – projetos de fomento de pesquisa e criação de novas obras a 
serem desenvolvidos em, no mínimo, 6 (seis) meses, prevendo a realização 
de, pelo menos, 5 (cinco) apresentações. 
 



d) CATEGORIA D – Manutenção de equipe artística e técnica – projetos 
de manutenção da equipe de artistas e técnicos colaboradores de André Bern 
ao longo de, no mínimo, 1 (um) ano. 
 
e) CATEGORIA E -  Transporte e viagens – projetos de custeio de 
passagens aéreas e rodoviárias atreladas à participação do artista e seus 
colaboradores em residências e eventos, além da circulação de seus 
espetáculos e performances. 
 
f) CATEGORIA F – Treinamento e condicionamento físico – projetos de 
custeio de atividades de treinamento em dança e condicionamento físico para 
o artista e seus colaboradores ao longo de, no mínimo, 6 (seis) meses. 
 
g) CATEGORIA G – Cursos e capacitações – projetos de custeio de 
cursos, oficinas e capacitações vinculadas aos projetos do artista. 
 
h) CATEGORIA H – Aquisição de equipamentos – projetos de custeio de 
equipamentos vinculados a projetos específicos do artista ou de necessidade 
mais ampla, tais como computadores, câmeras fotográficas, câmeras de 
vídeo, projetores e outros. 
 
i) CATEGORIA I – Incentivo a novas empreitadas – projetos de fomento a 
novas empreitadas do artista, sejam elas expansões de atividades em 
progresso ou investimentos em novos percursos artísticos. 
 
5.2.1 Os proponentes devem entrar em contato diretamente com o artista 
para melhor compreender e atender suas expectativas. 
 
6. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
6.1 As inscrições estarão abertas durante todo o período compreendido entre 
a data de publicação desta convocatória e o fim do ano de 2013. 
 
6.2 Somente serão aceitas inscrições de projetos enviados por e-mail 
(andrebern@msn.com). 
 
6.3 Os projetos deverão ser encaminhados com a seguinte identificação no 
campo de assunto do e-mail: CONVOCATÓRIA ANDRÉ BERN – 
PRODUÇÕES 2012-2013 – CATEGORIA... (inserir categoria na qual se 
inscreve). 
 
6.4 O projeto deve ser composto por: 
 
a) Descrição, objetivo e justificativa do projeto, apresentando detalhadamente 
o conjunto de ações artísticas a ser realizado. 
 
b) Cronograma. 
 
c) Orçamento geral do projeto, a fim de orientar o artista em suas decisões. 



 
d) Currículo do proponente. 
 
e) Informações adicionais, que possam acrescentar dados sobre o projeto. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
7.1 A habilitação (etapa 1) compreende: triagem, de caráter eliminatório, com 
o objetivo de verificar se o proponente cumpre as exigências previstas para 
inscrição nesta convocatória. 
 
Parágrafo Único: Esta etapa será realizada por uma Comissão de 
Habilitação, nomeada pelo artista André Bern. 
 
7.2 Os proponentes habilitados e inabilitados serão comunicados através do 
e-mail de inscrição pelo próprio artista. 
 
7.3 Após a comunicação da fase de habilitação, os proponentes não poderão 
interpor recurso à Comissão de Habilitação. 
 
8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
8.1 Os projetos inscritos serão analisados por uma Comissão de Seleção 
nomeada pelo artista André Bern, composta por ele mesmo e seus 
colaboradores artísticos e técnicos. 
 
9. DA AVALIAÇÃO 
9.1 A Avaliação (etapa 2), de caráter classificatório, abrangerá todos os 
projetos habilitados e será realizada pela Comissão de Seleção descrita no 
item 8.1, de acordo com os critérios e pontuações abaixo. 
 
CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
a) Excelência do projeto 0 a 20 
b) Viabilidade prática do projeto 0 a 20 
c) Planejamento do projeto através do cronograma 
proposto 

0 a 20 

d) Conformidade com os objetivos da convocatória 0 a 20 
e) Análise de relevância do projeto proposto para o 
artista e seus colaboradores 

0 a 20 

TOTAL 0 a 100 pontos 
 
9.2 Cada projeto será avaliado por pelo menos 3 (três) membros da 
Comissão de Seleção, e a nota final será o resultado da média das notas dos 
avaliadores. 
 
9.3 A adoção dos projetos por nota será estabelecida por mérito das maiores 
pontuações, em ordem decrescente, por categorias, conjugada com a 
disponibilidade de agenda do artista André Bern e seus colaboradores. 
 



9.4 Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate 
seguirá a seguinte ordem de pontuação dos critérios: 
 
Maior nota no critério Excelência do projeto; 
 
Planejamento do projeto através do cronograma proposto; 
 
Análise de relevância do projeto proposto para o artista e seus colaboradores 
 
9.5 Caso ocorra empate entre as notas, a Comissão de Seleção por maioria 
absoluta, estabelecerá o desempate. 
 
9.6 Cada proponente selecionado será divulgado na página do artista 
(http://ogosousoah.wordpress.com/). 
 
9.7 Pedidos de reconsideração podem ser enviados para o e-mail 
andrebern@msn.com no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação. 
 
9.7.1 Só serão aceitos pedidos de reconsideração com a sua justificativa. 
 
9.8 A Comissão de Seleção designará, entre seus membros, aqueles que 
farão o julgamento dos pedidos de reconsideração. Após a análise dos 
recursos, estes serão publicados na página do artista, e comunicados aos 
proponentes através do e-mail de inscrição, no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis após o período constante no item 9.7. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES 
10.1 Os valores de fomento dos projetos devem ser disponibilizados 
integralmente em até 15 (quinze) dias após a comunicação de adoção do 
projeto. 
 
10.2 Os contemplados comprometem-se a cumprir integralmente a proposta 
aprovada. 
 
10.3 O contemplado deverá comunicar ao artista André Bern, via e-mail 
(andrebern@msn.com), qualquer modificação na execução do projeto 
aprovado, que deverá ser previamente avaliada pela Comissão de Seleção. 
 
10.4 O não cumprimento das exigências constantes nos itens dessa cláusula 
implicará uma ampla e negativa divulgação do proponente nas redes sociais 
do artista e seus colaboradores. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes da 
presente convocatória. 
 



11.2 Os selecionados autorizam, desde já, ao artista André Bern e seus 
colaboradores o direito de mencionar seu apoio em suas ações de difusão, 
quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus. 
 
11.3 Esta convocatória não impede que outros artistas, inclusive de outros 
campos expressivos que não a dança e a performance, a adaptem a fim de 
elaborar suas próprias versões. 
 
11.4 A presente convocatória ficará à disposição dos interessados na página 
eletrônica do artista André Bern 
(http://ogosousoah.wordpress.com/convocatoria/). 
 
11.5 Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo endereço eletrônico 
andrebern@msn.com. 
 
 
 

André Bern 
Artista de dança e performance 

 
 
 
 

 


