
 
 

 

 

Ipatinga, 13 de agosto de 2020. 

  

Prezado Artista e/ou Produtor Cultural, 

  

O Instituto Usiminas abre espaço para gravação e/ou transmissão de vídeos de artistas/produções das 

cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Serão disponibilizadas, de forma gratuita, dez datas (de 

setembro a dezembro/2020) no Teatro do Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, com toda 

infraestrutura de palco, sonorização e iluminação disponíveis em nossos riders técnicos, para realização de 

lives ao vivo ou gravações, em vídeo, de apresentações profissionais de música e artes cênicas.  

  

Em ambas as situações, os eventos acontecerão sem a presença de público. As datas e horários das 

apresentações serão definidas em comum acordo entre a produção do espetáculo e a administração dos 

Teatros. As montagens deverão se adaptar às condições técnicas dos Teatros, que podem ser conferidas no 

site: https://www.institutousiminas.com/espacos-culturais/infraestrutura/. 

  

Seguem pré-requisitos que devem ser observados no ato da inscrição: 

 Por medidas de segurança e prevenção à COVID-19, serão permitidas acessar os Teatros, no 
máximo, três pessoas do grupo selecionado. 

 Os selecionados se comprometem a apresentar para a administração dos Teatros os testes rápidos 
de COVID-19 de todos os participantes envolvidos na montagem/produção, com data de até sete 
dias antes do evento. Em caso de resultado positivo de algum participante, a data será remarcada 
após o cumprimento do período de quarentena e em comum acordo com os Teatros. 

 O tempo máximo para utilização dos Teatros, incluindo montagem, apresentação e desmontagem, 
será de 4h. Não será autorizada, sob nenhuma hipótese, ultrapassar o tempo disponibilizado. 

 Os custos de filmagem e veiculação dos vídeos são de responsabilidade dos próprios 
artistas/grupos selecionados. 

 As logomarcas da Usiminas e Instituto Usiminas devem ser inseridas nas transmissões dos 
conteúdos gravados nos Teatros, como contrapartida a cessão do espaço. 

 Todos os envolvidos na gravação devem respeitar as normas de prevenção estabelecidas pela OMS 
no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia COVID-19 (uso de máscaras durante a 
permanência nos espaços, higienização das mãos com álcool gel, higienização de objetos pessoais 
com álcool gel, etc). 

https://www.institutousiminas.com/espacos-culturais/infraestrutura/


 
 

 

 

 Com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas e tempo longo de montagem, o Instituto 
Usiminas disponibilizará, também sem custo para os selecionados, um apoio técnico para 
iluminação e sonorização, além de um cenário fixo para todas as apresentações. 

 Os eventos artísticos deverão ter, no máximo, uma hora de duração e o tempo total de utilização 
do espaço não poderá exceder a quatro horas. 

Para participar do processo seletivo, os interessados deverão enviar suas propostas para o e-mail 

programacao.instituto@usiminas.com até a meia-noite do dia 21 de agosto de 2020. Cada proposta deverá 

conter, obrigatoriamente: 

  

1. Nome do espetáculo; 
2. Nome de todos os envolvidos na produção/artistas (lembrando, conforme regulamente, que será 

permitido o máximo de 4 pessoas); 
3. Sinopse e serviços do espetáculo (duração, ficha técnica completa); 
4. Link para fotos; 
5. Contatos da produção (telefone, e-mail, site, links para áudios e vídeos, dentre outros). 

  
A lista com os selecionados será divulgada em 27 de agosto de 2020, através do e-mail de contato em 

que a proposta foi enviada. 

  

Para solucionar possíveis dúvidas ou obter informações adicionais, basta fazer contato com Luciana Profiro, 

por meio do telefone 31.99907.2543, de segunda a quinta, das 12h às 18h. 

 

Penélope Rocha Portugal Pereira 

Diretora do Instituto Usiminas 

www.institutoculturalusiminas.com 
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