
EDITAL Nº 12/2017

CONVOCATÓRIA DO FESTIVAL AMOR E JUVENTUDE 2017

1. APRESENTAÇÃO

1.1. O Festival Amor e Juventude é uma realização da Coordenadoria Especial de Políticas 
Públicas de Juventude de Fortaleza (CEPPJ), por meio do Instituto de Cultura, Arte, Ciência e 
Esporte - Instituto Cuca, com a intenção de realizar e organizar junto com o público jovem 
atividades para discutir  questões relacionadas ao AMOR E A JUVENTUDE, com ênfase na 
inclusão,  acolhimento,  orientação,  afeto,  espiritualidade e,  principalmente, 
desenvolvimento humano. 

1.2. Nesta sua segunda edição, o Festival Amor e Juventude será realizado entre os dias 06 e 
28 de outubro de 2017, nos equipamentos da Rede Cuca (Cuca Jangurussu, Cuca Mondubim 
e Cuca Barra).

2. OBJETIVO GERAL

2.1. Promover atividades culturais, vivências, palestras, painéis e exposições que destaquem a 
relevância da vida, dos relacionamentos, da espiritualidade, da família e, principalmente, do 
amor para o desenvolvimento humano integral da juventude. 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO

3.1.  Convocar  jovens,  individualmente  ou  em  grupos/coletivos,  para  discutir  questões 
relacionadas a todas as formas de manifestação de AMOR e Juventude, e propor atividades 
diversas, dentro do escopo de atuação do Festival, nos seguintes eixos:

Eixo 1 - Atividades Culturais: apresentações e ações de difusão nas linguagens de teatro, 
dança, música, cinema (audiovisual), circo e outros;

Eixo 2 - Vivências e Palestras: atividades livres de formação, formato de rodas de conversa, 
debates, palestras, vivências e outros;

Eixo 3 - Painéis e Exposições: montagem de painéis e exposições temáticas.

4. INSCRIÇÕES

4.1.  Para  participar  propondo atividades para  o  Festival  Amor  e  Juventude é  necessário 
realizar  sua  inscrição  on-line  através  do  formulário  de  inscrição  disponível  no  Portal  da 
Juventude: http://juventude.fortaleza.ce.gov.br  .

4.2. O prazo de inscrições é de 25/09/2017 à 30/09/2017.

5. SELEÇÃO

5.1.  Para  a  seleção  das  atividades  e  propostas  inscritas  será  formada uma Comissão  de 
Seleção  indicada  pela  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  de  Juventude  e  pela 
direção do Instituto Cuca. 

http://juventude.fortaleza.ce.gov.br/


5.2. A comissão de seleção irá avaliar as propostas de acordo com os critérios abaixo:

a) Viabilidade:   Capacidade de viabilidade da atividade proposta;

b) Criatividade:   Capacidade de trazer abordagens inovadoras para atingir os objetivos 
pretendidos. Criatividade e inventividade da proposta;

c) Conectividade  : Diálogo com as temáticas propostas pelo Festival Amor e Juventude; 

d) Rede:   Capacidade de envolver outros jovens/coletivos. Potencial para envolver diferentes 
públicos e gerar mobilização.

e) Coerência:   Coerência entre objetivos pretendidos e recursos disponíveis. Adequação 
orçamentária da proposta apresentada e planejamento das ações.

5.3. Não será estabelecido um número limite de atividades e propostas. A quantidade de 
atividades e propostas selecionadas será condicionada a capacidade de realização das 
mesmas ao longo do Festival.

5.4. A divulgação das atividades e propostas selecionadas será no dia 29/09/2017.

6. DAS PROPOSTAS SELECIONADAS

6.1. Esta presente convocatória não prevê ajuda de custo, cachê, pró-labore ou outro tipo de 
remuneração para as propostas inscritas que forem selecionadas. As propostas deverão ser 
realizadas no formato de parceria voluntária, ficando o proponente responsável por seus 
possíveis custos.

6.2. O ato da inscrição implica a sujeição às condições estabelecidas nesta Convocatória.

6.3. Os selecionados autorizam, desde já, à Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de 
Juventude de Fortaleza e o Instituto Cuca o direito de utilização de imagens e som, bem como 
mencionar em suas ações de difusão, quando achar oportuno, sem qualquer ônus, as peças 
publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, fotografias e os relatórios das atividades

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1  A  presente  convocatória  ficará  à  disposição  no  endereço  eletrônico: 
http://bit.ly/festivalamorejuv2017 .

7.2. Informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelos telefones: (85) 3499-0006/ 3499-
0007/ 3499-0008.

Fortaleza, 19 de setembro.

http://bit.ly/festivalamorejuv2017

