
Residência Artística de Produção Coletiva (na sua casa)

O 1º Andar Studio & Produções, com o projeto Seja Independente ou Morra - Percurso entre Acordes 
e Rimas. Torna público o chamamento para bandas, artistas, coletivos, grupos e cantoras(es) que 
desejam participar da Residência Artística de ocupação e produção coletiva online.
Serão selecionados 03(três) bandas, artistas, coletivos, grupo ou cantoras(es) de acordo com as 
regras deste edital para produzir um experimento musical.

I – Apresentação

1.1– Seja Independente ou Morra - Percurso Entre Acordes e 
Rimas”, é um projeto de música independente com objetivo de or-
ganizar um calendário de atividades culturais na sede do 1°Andar 
Studio & Produções. Todas as ações prevêem a produção de conteú-
do que visa o pertencimento e acesso da população do extremo sul 
da cidade de São Paulo aos meios de produção musical promovida pelos grupos e artistas 
da periferia, passando pelo processo de formação, troca de experiência, saberes e organi-
zação social. 



II – Do objeto

2.1 - Seja Independente ou Morra - Percurso 
entre Acordes e Rimas. É um projeto aprovado 
em 2018 pela 3ª Edição do edital de Fomento à 
Cultura da Periferia da Secretaria Municipal da 
Cultura de São Paulo e tem como objetivo 
organizar um calendário de atividades culturais 
na sede do 1°Andar Studio & Produções.
2.2 –Uma das ações do calendário de atividades
do projeto intitulamos de “Residência Artística”,
o projeto Seja Independente ou Morra irá sele-
cionar e financiar três artistas/bandas para 
realizar um experimento músical em sua casa, no 
formato de LIVE ou oficina de formação (video 
aula).
Devido ao período de isolamento social provoca-
do pela pandemia do vírus COVID-19, entende- 
mos que para a segurança de todes a Residência 
Artística deverá ser feita na casa dos artistas sele-
cionados(as).

-  As bandas, grupos e cantoras(es) selecionados 
serão contemplados com:
2.3 - Cachê de R$ 1.000,00 (mil reais) para
custear as despesas de produção e gravação da 
LIVE ou oficina de formação (video aula).
2.4 - Caberá aos selecionados: Cumprir com a 
proposta de gravação da LIVE ou oficina de for-
mação (video aula). O grupo/banda deverá 
gravar, editar e enviar o material a ser exibido no 
tamanho: 1920 x 1080p formato: MP4 - para 
exibição na plataforma YouTube. 
2.5 -  Caberá ao projeto Seja Independente ou 
Morra: Selecionar as propostas que melhor se 
adequarem a este edital e aos objetivos do proje-
to. O Projeto Seja Independente ou Morra fixará 
um dia para exibição dos vídeos gravados.



III - Critérios de participação

3.1 – A Residência Artística é voltada para grupos 
periféricos independentes e com música autoral. 
3.2 – Ao menos uma(um) integrante do grupo,
banda ou coletivo deverá assinar recibo para 
comprovação fiscal.
3.3 – É de responsabilidade das bandas, grupos
e cantoras(es) selecionadas a posse dos instru-
mentos musicais necessários para a realização 
de seu experimento musical.
3.4 – As bandas, grupos e cantoras(es) seleciona
das(os) que não conseguirem cumprir com o
calendário de datas das gravações serão des-
classificadas(os) e substituídas(os) pela(o) pri-
meira(o) colocada(o) na lista de suplentes.
3.5– Os experimentos músicais produzidos
devem ter os direitos autorais não reservados
(Copyleft ou Creative Commons); devido a re-
dução em meios virtuais e impressos do projeto
que devem ser livres para reprodução com 

com citação de autoria das obras.
3.6 – Elaborar Proposta detalhando o tipo de Ex-
perimento Musical o grupo deseja realizar, con-
tendo:

- Apresentação da obra (com as principais ideias
das atividades a serem realizadas);
- Produto final (que tipo de material será produzi-
do, exemplo: live ou video aula;
- Justificativa (Dizendo porque deseja realizar 
esse experimento e qual relação que o grupo vê 
com os objetivos do projeto Seja Independente 
ou Morra).



4.6 – Dos(as) selecionadores(as);
4.7 – Uma comissão do projeto discutirá as 
inscrições recebidas e analisará o seu conteúdo 
de acordo com os critérios detalhados no item 
4.1.
4.8 – Os nomes dos componentes da comissão 
só será divulgada após a publicação dos 
resultados finais deste processo.
4.9 - Impedimentos - Não poderá participar pes-
soas envolvidas direta ou indiretamente nas 
ações do Projeto Seja Independente ou Morra.

IV - Critérios de seleção 

4.1 – Todas as inscrições recebidas serão anali-
sadas de acordo com os seguintes itens:
4.2- Localidade – as ações desse projeto desti-
na-se prioritariamente aos grupos periféricos;
4.3 – Conteúdo - Ressalta-se que as produções 
serão veiculadas nas redes sociais e financiadas 
com recursos públicos, ficando vetado à uti-
lização de expressões que possam atingir alguém 
em sua “dignidade ou honra”;
4.4 – Engajamento social e político das bandas, 
grupos e cantoras(es) nas regiões onde atuam; 
4.5 – Adequação - As(os) bandas, grupos e can-
tores(as) serão selecionados(as) mediante à 
analise das propostas apresentadas e será 
aprovada a proposta que se aproximar com os 
objetivos do projeto Seja Independente ou 
Morra- Percursos Entre Acordes e Rimas.  

Diversidade

Conteúdo

Engajamento

Adequação

De 0 a 10 pontos

De 0 a 10 pontos

De 0 a 10 pontos

De 0 a 10 pontos



V  - Das inscrições

5.1 - Prazo de inscrição de 05 de Novembro 
à 15 de Novembro de 2020.
5.2 - Para inscrição:
Entrar no site do: www.1andarstudio.org e lo-
calizar o link para INSCRIÇÃO (FORMULÁRIO 
DO GOOGLE).                  

VI - Da seleção e divulgação dos resulta-
dos

6.1 - Ao receber a inscrição do grupo o 1ºAndar 
Studio & Produções confirmará o e-mail recebi-
do.
6.2 - Na falta de algum material necessário para
a inscrição, a(o) participante receberá um e-mail
informando o ocorrido e terá o prazo de até (2)
dois dias úteis para a conclusão de sua
inscrição.

VII - Disposições Gerais

7.1 - Informações gerais e contatos ao longo do 
processo deverão ser realizados exclusivamente 
através do e-mail: 
sejaindependenteoumorra@gmail.com
7.2 - A Comissão de Avaliação é soberana, não 
cabendo recurso quanto ao mérito de suas de-
cisões.
7.3 - Durante o processo de seleção a Comissão 
de Avaliação poderá solicitar informações com-
plementares aos inscritos, se entender 
necessário, respeitados critérios isonômicos de 
avaliação para todos os inscritos.
7.4- A falta de manifestação expressa e 
inequívoca por parte do interessado será consi-
derada como desistência deste processo.



Realização Patrocínio

fb.me/sejaindependenteoumorra

@projeto_sim

Este projeto foi contemplado pela 3ª edição do programa de fomento à cultura das periferias da cidade de São Paulo

@projeto_sim


