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ADITIVO Nº 01 A CHAMADA PÚBLICA Nº 16/2022 

SELEÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA O XIII CONGRESSO 

INTERNACIONAL ARTEFATOS DA CULTURA NEGRA 

 

Onde se lê: 1 – INSCRIÇÃO 

1.1 - As propostas de shows artísticos musicais deverão ser enviadas para o e-mail artefatoscnegra@urca.br, 

no período de 06 a 13 de setembro. A ficha de inscrição em anexo neste Edital deverá ser preenchida e 

enviada para o referido e-mail. 

Leia-se: 1 – INSCRIÇÃO 

1.1 - As propostas de shows artísticos musicais deverão ser enviadas para o e-mail artefatoscnegra@urca.br, 

no período de 06 a 16 de setembro. A ficha de inscrição em anexo neste Edital deverá ser preenchida e 

enviada para o referido e-mail. 

 

Onde se lê: 2 – DA SELEÇÃO 

2.4 - A equipe de curadores é autônoma e soberana em suas decisões, ficando a cargo da comissão 

organizadora a resolução de questões que não estejam dispostas neste Regulamento.  

Os selecionados deverão participar de uma reunião no dia 16 de setembro às 19h em formato virtual através 

de link a ser disponibilizado pela organização. Onde serão apresentados os procedimentos necessários para 

realização das apresentações. 

Leia-se: 2 – DA SELEÇÃO 

2.4 - A equipe de curadores é autônoma e soberana em suas decisões, ficando a cargo da comissão 

organizadora a resolução de questões que não estejam dispostas neste Regulamento.  

Os selecionados deverão participar de uma reunião no dia 17 de setembro às 19h em formato virtual através 

de link a ser disponibilizado pela organização. Onde serão apresentados os procedimentos necessários para 

realização das apresentações. 

 

Onde se lê: 3 – DO RESULTADO 

3.1 - O resultado da seleção será divulgado no dia 15 de setembro de 2022, através do site da URCA. 

Leia-se: 3 – DO RESULTADO 

3.1 - O resultado da seleção será divulgado no dia 17 de setembro de 2022, através do site da URCA. 
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Crato-CE, 15 de setembro de 2022. 

 

 

 

Profa. Dra. Sandra Nancy Ramos Freire Bezerra  

Pró-Reitora de Extensão da URCA 




