
 
 

Incubadora de Artistas  
Casa de Cultura de Jacarepaguá 

 
REGULAMENTO 

 

Casa de Cultura de Jacarepaguá, com sede na Rua Alberto Soares Sampaio, 
nº 72, Taquara,  Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 

29.518.039/0001-87, torna público o Regulamento da “Incubadora de 
Artistas” cujas inscrições se iniciam em 01/12/2020 até 11/01/2021, através 

do e-mail contato@casadeculturajpa.com.br mediante o aceite prévio deste 
regulamento, conforme cláusulas e condições abaixo alinhadas. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO OBJETIVO 
Com o objetivo fomentar e difundir a arte e a cultura, gerando oportunidade de 
desenvolvimento profissional à diversos artistas, de diversos segmentos 
culturais, a Casa de Cultura de Jacarepaguá, cria o projeto “Incubadora de 
Artistas”, que consiste na residência artística, na sede da Casa de Cultura de 
Jacarepaguá, que disponibilizará aos residentes, de forma gratuita, estrutura e 
apoio às suas produções artísticas, através de: 
 

● Locação de Espaço para Set de filmagens de produções audiovisuais; 
● Cessão de Espaço para a produção de eventos Literários e lançamento de 

livros e zines; 
● Cessão de Espaço para produção de eventos e exibição de performance 

de dança e esquetes teatrais; 
● Cessão de Espaço para produção e exposição de artes visuais; 

● Cessão de Espaço para produção e exibição de atividades relacionadas a 
cultura popular brasileira. 

● Cessão de Espaço para produção de música e ensaio. 
● Cessão de Espaço para pesquisas da memória e história da Zona Oeste; 

● Cessão de Espaço para pesquisas e produção de eventos relacionados à 
gastronomia e a moda brasileira. 

Além da cessão de espaços, a incubadora irá oferecer aos participantes, oficinas 
e workshops em: 

● Confecção e cenários com materiais de descarte; 

● Confecção de figurinos com materiais de descarte; 

● Elaboração de projetos culturais; 
● Captação de recursos em Leis de Incentivo; 

● Prestação de contas de projetos culturais; 
● Avaliação de resultados e elaboração de relatórios de execução; 

● Empreendedorismo sustentável; 
● Processo criativo; 

● Identidade visual; 
● Produção de eventos. 

 

A incubadora também apoiará os artistas na difusão de seus trabalhos e na 
assessoria e consultoria para a produção de eventos de exposições, mostras, 
feiras e performances artísticas. 
 
A incubadora também disponibilizará, com a parceria de diversas organizações, 
outras atividades relacionadas a promoção do desenvolvimento de habilidades 
profissionais e humanas, que colaborem para o crescimento pessoal dos artistas 
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O projeto não contempla a disponibilização de equipamentos, tais como: 
equipamentos de som, filmagem, fotográficos, instrumentos musicais, 
equipamentos de informática e recursos financeiros. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – DOS PARTICIPANTES 
São elegíveis à participação, qualquer artista dos segmentos culturais listados 
acima, maior de 18 (dezoito) anos de idade, residentes na Zona Oeste da cidade 
do Rio de Janeiro.  
 
O artista poderá participar individualmente ou como integrante de coletivo 
artístico. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO – DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 01/12/2020 até 
31/01/2021, por meio do e-mail contato@casadeculturajpa.com.br assunto: 
“Incubadora de Artistas”, onde o artista anexará um link para acessar um 
vídeo, de até 3 (três) minutos, se apresentando e contando resumidamente sobre 
o seu projeto. O vídeo deverá responder as seguintes perguntas:  

1. O que é o seu projeto?  
2. A quem ele se destina? 
3. Por que faço esse projeto? 
4. Por que fazer uma incubadora artística?  
5. Eu precisarei de recursos financeiros para realizar o projeto? 
6. Como irei captar os recursos, caso sejam necessários? 

 

O artista ou coletivo também poderá se inscrever enviando as informações 
acima, por escrito, anexando um release ou sinopse da obra e portfólio do 
responsável pela produção, contendo dados para contato com o produtor.  
 

Os artistas ou coletivos que optarem por se inscreverem por escrito, também 
deverão informar, se para realizar seu projeto, haverá a necessidade de 
equipamentos e alocação de recursos financeiros para o desenvolvimento do 
projeto e caso seja necessário, o candidato deverá explicitar quais serão as suas 
fontes de recursos e as estratégias que utilizará para captá-los. 
 

Ao se inscrever, o participante autoriza automaticamente a Casa de Cultura de 

Jacarepaguá e seus apoiadores a utilizar, publicar, reproduzir e divulgar todo 
conteúdo artístico produzido, bem como as imagens dos participantes para fins 
de divulgação e promoção do projeto. 
 

 

PARÁGRAFO QUARTO – DA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
Para participar da seleção, os candidatos deverão enviar todos os documentos 
e informações elencados no Parágrafo Terceiro, através de e-mail 
contato@casadeculturajpa.com.br ou diretamente à Direção da Casa de Cultura 
de Jacarepaguá, na nossa sede.  
 

Havendo qualquer dificuldade para envio dos documentos ou necessidade de 
esclarecimento de dúvidas, os candidatos poderão esclarecê-las através dos 
telefones (21) 3256-5641 e (21) 98169-3488. 
 

Os pedidos de inscrição que vierem sem as informações necessárias para 
avaliação do projeto ou após o encerramento do prazo de inscrição, serão 
automaticamente desclassificados. 
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É indispensável que as propostas sejam de obras autorais e inéditas, escritas, 
impreterivelmente, em idioma nacional, podendo conter palavras ou expressões 
em outros idiomas. 
 

A seleção dos participantes será feita por meio de uma comissão de curadoria, 
composta por 6 (seis) membros, sendo 1 (um) curador da Casa de Cultura de 
Jacarepaguá, 2 (dois) representantes da sociedade civil, 2 (dois) profissionais da 
arte e 1 (um) representante de empresa pública ou privada, sediada na Região, 
incentivadora cultural.  
 
Serão selecionados 8 projetos, que poderão ser de artistas individuais ou de 
coletivos de artistas, que terão 6 (seis) meses de incubação, no período de 
março-2021 a setembro-2021. 
 
A incubação acontecerá de terça à sexta no horário das 15h às 19h, na sede da 
Casa de Cultura de Jacarepaguá. 
 
A divulgação dos selecionadas será feita por e-mail, WhatsApp e telefone, 
quando também será agendado um encontro presencial com todos os 
selecionados, para exposição do regulamento e seu total esclarecimento. Nesta 
data os participantes assinarão o Termo de Concessão do Apoio, regulamento e 
manual de conduta e ética da Casa de Cultura de Jacarepaguá. 
 
Os artistas que não comparecerem na agenda para assinatura do termo de 
concessão, sem justificativa prévia, serão automaticamente desclassificados e 
outro artista/coletivo será selecionado para sua substituição no projeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – DA VEDAÇÃO A PARTICIPAÇÃO 
São impedidas de participar na seleção, trabalhos artísticos escritos ou 
interpretados em outros idiomas, que não o português ou que contenham 
quaisquer conteúdos que: 

● Causem ou possam causar danos morais a terceiros; 
● Contenham mensagens que possam constituir apologia ao crime, 

contravenção, ou que possam ser entendidos como incitação à prática de 
crimes e violência; 

● Que contenham mensagens de ofensa à liberdade e à crença; 
● Que contenham mensagens que impliquem em discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional ou regional; 
● Que contenham mensagens que impliquem em discriminação de gênero 

ou de ofensa à liberdade sexual; 
● Que contenham mensagens de cunho eleitoral. 

 
PARÁGRAFO SEXTO – DAS ETAPAS DO PROJETO 
01/11/2020 a 30/11/2020 – Formação da Comissão de Curadoria; 
01/12/2020 a 15/12/2020 – Definição dos Critérios de Classificação e Seleção; 
01/12/2020 a 31/01/2021 – Inscrições; 
31/01/2021 a 28/02/2021 – Análise das propostas, seleção e desclassificação; 
01/03/2021 – Divulgação dos selecionados; 
05/03/2021 – Assinatura do Termo de concessão do apoio, integração e 
apresentação do regulamento e manual de conduta e ética da Casa de Cultura 
de Jacarepaguá; 
09/03/2021 – Início das atividades de residência artística; 
09/03/2021 a 31/08/2021 – Atividades, Oficinas e Workshops; 



 
 

01/09/2021 a 30/09/2021 – Lançamento e exposição dos trabalhos; 
30/09/2021 – Fim da Residência Artística; 
30/11/2021 – Apresentação de Relatório de Execução. 
 
Ao final do projeto, todos os artistas deverão apresentar um trabalho de 
conclusão de curso e, em até 60 (sessenta) dias após apresentação do trabalho 
de conclusão, um relatório detalhado de execução do projeto, contendo fotos e 
público alcançado.  
 
A elaboração do relatório final, será orientada pela Comissão de Curadoria e 
Direção da Casa de Cultura de Jacarepaguá e faz parte do trabalho de conclusão 
do curso. 
 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO – CONTRAPARTIDA SOCIAL E AMBIENTAL 

Todo artista, ao ser selecionado, estará sujeito a prestação de uma 
contrapartida social mensal, não onerosa, oferecendo uma oficina ou 
apresentação gratuita, cujos ingressos serão distribuídos, pela Casa de Cultura 
de JPA, gratuitamente, junto à comunidade local, para ações de formação de 
plateia.  

Os artistas também estarão sujeitos a contrapartidas ambientais, não onerosas, 
que serão detalhadas no Termo de Concessão do Apoio. 
 

 

PARÁGRAFO OITAVO – DISPOSIÇÕES FINAIS 
Não poderão participar da seletiva os membros da Comissão de Curadoria nem 
os Colaboradores da Casa de Cultura de Jacarepaguá e Made In Brasil 
Gastronomia Cultural. 
 
A participação no processo seletivo implica no conhecimento e na aceitação, 
pelo candidato, de todas as disposições deste regulamento, sendo 
desclassificados os artistas e coletivos artísticos que não atenderem as regras 
nele contidas. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Curadoria e Diretoria da 
Casa de Cultura de Jacarepaguá. 
 


