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FORMULÁRIO DE CADASTRO DA PROPOSTA

  Chamada pública para ocupação artística e cultural 
  do Cine-Theatro Central nº 01/2016

  Protocolo no: 
   (uso exclusivo do CTC/Procult/UFJF)

1. Nome do evento

  Nome do evento: 

  Data:   Início:   Término: 

  Nome do proponente (artístico): 

2. Identificação do proponente

  Pessoa Jurídica

  Razão Social: 

  CNPJ:   Insc. Estadual: 

  Endereço: 

  Bairro:   CEP: 

  Cidade:   UF: 

  Telefone:   FAX:   Celular: 

  e-mail:   site: 

  Representante legal: 

  Cargo: 

  CPF:   C.I:   SSP: 

  e-mail:   site: 
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  Pessoa Física

  Endereço: 

  Bairro:   CEP: 

  Cidade:   UF: 

  Telefone:   FAX:   Celular: 

  e-mail:   site: 

  CPF:   C.I:   SSP: 

3. Sobre a proposta

  Nome da proposta: 

  Resumo da Proposta (máximo 5 linhas):
  

  Descrição da proposta (máximo 10 linhas, detalhar o que pretende apresentar):
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  Objetivos da Proposta (máximo de 5 linhas, colocar os objetivos que se pretendem com essa proposta):
  

  Importância da proposta para a cidade de Juiz de fora (máximo 5 linhas):
  

  Estratégias de divulgação (máximo 5 linhas):
  

4. Informações gerais

  Tempo de duração do espetáculo: 

  Número de artistas total no projeto: 

  Data abertura da bilheteria no Central (até 15 dias antecedência): 

  Horário de funcionamento da bilheteria: 

  Valor dos ingressos

  Local:  Balcão Nobre: 

  Platéia “A”:  Galeria: 

  Platéia “B”:  Camarote (6 pessoas): 
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5. Comprovações

  Marque abaixo a quantidade de atestados

  DVD:   Fotos:   Release:   CD: 

 Outros documentos (especificar):
  

Declaro para os devidos fins, que apresentei toda a documentação exigida por este Edital e 
que todas as informações por mim apresentadas são verídicas.

  Nome completo: 

  Data:   Assinatura: 
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DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA

Eu, 
na condição de proponente do presente projeto, declaro, sob as penalidades da Lei: 

1. Que todos os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído no projeto 
não violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, 
concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou 
litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos;

2. Que em todo o material constarão, obrigatoriamente, o apoio institucional da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, da Pró-Reitoria de Cultura e do Cine-Theatro Central devendo, antes 
de sua veiculação, ser submetido à análise;

3. Que em conformidade com a presente chamada pública, na equipe realizadora desta 
proposta NÃO CONSTAM membros do Conselho Diretor do Cine-Theatro Central, servidores 
públicos da Pró-reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora e das suas 
unidades vinculadas, bem como seus parentes até 3º grau;

4. Que aceito todos os termos desta Chamada Pública e seus anexos; e

5. Que todas as informações aqui prestadas, no projeto e em seus anexos, são verdadeiras e 
de minha responsabilidade, podendo, a qualquer momento, ser comprovadas.

Tendo lido e compreendido todas as declarações acima, subscrevo-as para os devidos fins.

  Nome completo: 

  Data:   Assinatura:
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