ERRATA Nº 1, DE 19 DE JUNHO DE 2020
RETIFICA O EDITAL Nº 127, DE 13 DE MARÇO DE 2020
PROGRAMA DE ARTE E CULTURA PROJETO DE EXTENSÃO DE CINEMA
E DIREITOS HUMANOS
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por
meio de sua Pró-reitoria de Extensão (PRX), torna pública a Errata nº 1/2020,
que retifica o Edital nº 127/2020:
2. DA INSCRIÇÃO
Onde se lia:
2.12 No momento da inscrição, deverá ser anexado no formulário o Termo de
Autorização de uso de imagem e voz (Anexo I), de cada participante do filme.
Leia-se:
2.12 No momento da inscrição, o responsável criador deverá ter os Termos de
Autorização de uso de imagem e voz (Anexo I), de cada participante, mas não
será necessário anexá-lo no formulário de inscrição.
3. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
Onde se lia:
3.1 Será constituída uma Comissão de Seleção formada por até cinco membros,
responsável pela seleção dos filmes conjuntamente, respeitando as condições
previstas neste edital.
Leia-se:
3.1 Será constituída uma Comissão de Seleção formada por até sete membros,
responsável pela seleção dos filmes conjuntamente, respeitando as condições
previstas neste edital.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Acrescenta-se os itens:
7.7 Os Termos de Autorização de uso de imagem e voz poderão ser recebidos
pelo responsável criador por e-mail, seguindo o padrão de texto do Anexo 1
deste edital.
7.8 Os Termos de Autorização não precisam constar no formulário de inscrição,
mas deverão estar disponíveis para consulta da Comissão de Seleção ou de
qualquer órgão do IFSP, a qualquer momento, sob pena de desclassificação
deste edital.
8. CALENDÁRIO
Onde se lia:
Lançamento do edital

13/03/2020

Período de inscrição

23/03/2020 a
22/06/2020

Divulgação preliminar das inscrições préselecionadas
Interposição de recursos contra as inscrições
préselecionadas

25/06/2020 a
26/06/2020

Divulgação das inscrições pré-selecionadas

01/07/2020

Análise pela Comissão Julgador

02/07/2020 a
05/08/2020

Divulgação do resultado preliminar

07/08/2020

Interposição de recursos – resultado preliminar

07/08/2020 a
11/08/2020

Divulgação do resultado final

14/08/2020

Envio dos arquivos dos filmes selecionados

17 a 19/08/2020

24/06/2020

Leia-se:
Lançamento do edital

13/03/2020

Período de inscrição

23/03/2020 a
27/07/2020

Divulgação preliminar das inscrições préselecionadas
Interposição de recursos contra as inscrições
préselecionadas

31/07/2020 a
03/08/2020

Divulgação das inscrições pré-selecionadas

05/08/2020

Análise pela Comissão Julgador

05/08/2020 a
19/08/2020

Divulgação do resultado preliminar

21/08/2020

Interposição de recursos – resultado preliminar

24/08/2020 a
26/08/2020

Divulgação do resultado final

28/08/2020

Envio dos arquivos dos filmes selecionados

28 a 31/08/2020

30/07/2020

WILSON DE ANDRADE MATOS
Pró-reitor de Extensão do IFSP
(assinatura no original)

