
NOTA DE ESCLARECIMENTO
O IADE, Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA, enquanto realizador da 
5ª Edição do Muvuca - Festival UVA de Arte e Cultura, vem a público esclarecer 
sobre o processo de seleção dos trabalhos na mostra de música. Antes de tudo, 
é importante enfatizar que o IADE, como organização da sociedade civil, confor-
me prevê o seu estatuto social:  "não tem caráter político-partidário e exerce suas 
atividades, sem preconceitos de origem etnia, gênero, cor, idade, crença ou 
doutrina religiosa e qualquer outra forma de discriminação”. Com isso, ao longo 
de sua existência, o IADE tem se balizado nestes conceitos na realização de seus 
atos e ações. 

Visando ampliar e democratizar o acesso a participação de artistas universitários 
de todo o Estado do Ceará no Muvuca, com base na experiência da 4ª Edição 
do Festival, resolvemos aperfeiçoar o formato das mostras artististicas para moda-
lidade competitiva. Dito isto, o referido processo tem duas fases, sendo a primeira 
de triagem e seleção pela curadoria de música e a segunda etapa a avaliação 
desta curadoria com a curadoria de outra linguagem, mais a nota do público. 
Na música foram submetidos 33 trabalhos, destes a primeira fase classificou 6 
candidatos e a segunda classificará o primeiro e o segundo lugar. Desta forma, 
na primeira etapa, alguns candidatos tiveram a sua inscrição desclassificada por 
falta de informações ou condições técnicas de avaliação do seu trabalho, que 
não se encontrava de acordo com os critérios previstos em edital. 

Cabe aqui, enfatizar que os curadores do presente processo foram selecionados 
pela Comissão de Avaliação e Seleção dentre pessoas idôneas, de reputação 
ilibada e com amplo conhecimento no objeto julgado, como é o caso da Cura-
dora Flavia Coelho, que teve sua honra questionada indevidamente nas redes 
sociais. Aqui vale frisar, que a decisão que levou a desclassificação de alguns tra-
balhos, por parte da curadoria, se deu por esta comissão, em consonância com 
o item 10.7 do edital.  

Esta Comissão de Avaliação e Seleção do MUVUCA, ainda deseja esclarecer 
que o valor 0 (zero) no resultado preliminar não é indicação de NOTA ZERO, mas 
sim que o trabalho foi desclassificado por não atender alguma exigência do 
Edital.  Para aqueles que entenderam desta forma (obtenção de nota zero) pe-
dimos desculpas pelo equivoco de formatação na planilha de resultados.

Por fim, somos contra todo e qualquer preconceito e acreditamos que incentivar 
a cultura do cancelamento nas redes sociais está longe de ser a maneira mais 
saudável de manifestação. 

O IADE está e sempre estará aberto ao diálogo! 

A Comissão de Avaliação e Seleção do MUVUCA
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