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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA A PROGRAMAÇÃO DA VIRADA 
SUSTENTÁVEL SÃO PAULO 2021 - ADESÕES  

APRESENTAÇÃO 

O festival Virada Sustentável é o maior evento de sustentabilidade do Brasil. 
Envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, 
órgãos públicos, artistas, grupos e coletivos de cultura, redes e movimentos 
sociais, equipamentos culturais, instituições, empresas, escolas e universidades.

A Virada Sustentável São Paulo realiza uma programação cultural, artística e de 
conhecimento  com o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora 
sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de 
reforçar as redes de transformação e impacto social existentes. Em 2021, o 
festival realiza a sua 11ª edição entre os dias 02 e 22 de setembro, em diferentes 
pontos da capital paulista.

Em razão das incertezas associadas à pandemia, a Virada Sustentável manterá o 
modelo híbrido adotado no ano passado, composto por ações artísticas e 
culturais e de intervenção urbana, ações de impacto social positivo em formatos 
diversos e painéis e debates on-line com especialistas e organizações ligados à 
sustentabilidade, locais e estrangeiros. 

A edição paulistana é realizada em parceria com o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) e alinhada aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, agenda de desenvolvimento 
assinada por mais de 190 países que tem como objetivo determinar o curso 
global de ações da sociedade, indivíduos e governos, para erradicar a pobreza e 
desigualdade social, promover a saúde e o bem-estar geral, respeito à 
diversidade, proteger o meio ambiente, enfrentar as mudanças climáticas, entre 
outros, até o ano de 2030.



SOBRE O EDITAL 

O Edital de chamamento da Virada Sustentável São Paulo 2021 é direcionado a 
artistas, formadores, redes, instituições, organizações da sociedade civil e poder 
público, movimentos, coletivos, escolas, universidades, grupos, equipamentos 
culturais e afins que tenham interesse em inscrever seus projetos para integrar a 
programação do Festival. 

Nesta primeira fase, o edital recebe apenas propostas de adesão independente 
(sem financiamento direto) de atividades, projetos, atrações, oficinas, palestras e 
ações para integrar a programação do evento. 

Queremos realizar uma programação colaborativa que contribua efetivamente 
para a construção de um mundo melhor, promova a conexão e mobilização do 
público a partir de uma abordagem positiva e propositiva e  aponte caminhos e 
soluções para a sociedade que desejamos. 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

Do dia 14  de abril até o dia 31 de maio de 2021. 

Após essa data não será mais possível o envio de propostas.

SOBRE AS ATIVIDADES 

Neste edital estamos realizando o  chamamento de atividades para compor 
colaborativamente a Virada Sustentável. Serão selecionadas propostas de adesão 
independente à programação do festival, considerando a seguinte definição:

Adesões independentes: atividades alinhadas com os objetivos deste edital e que 
são autossuficientes, ou seja, que não necessitam de financiamento direto, espaço 
físico, e/ou estrutura para serem viabilizadas.



O que buscamos 

Projetos artísticos, culturais, educativos, de bem-estar, de inovação  e de 
impacto social e positivo, alinhados aos temas da sustentabilidade e aos 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em diferentes 
formatos, suportes e mídias;

iniciativas, obras artísticas, projetos culturais, projetos de intervenções 
urbanas, ações, oficinas, atividades formativas, intervenções e atuações que 
promovam a conexão e reflexão sobre a nossa  sociedade, cidades, relações e 
meio ambiente e ampliem a sensibilização para os temas ligados aos ODSs; 

que tratem de temas como consumo consciente, água, energias renováveis, 
biodiversidade, mudanças climáticas, mobilidade urbana, cidadania, 
diversidade, saúde e bem-estar, inclusão social, e sobre o ecossistema da 
sustentabilidade, entre outros;

que proponham a manutenção de espaços de reflexão e aprendizado sobre 
as nossas experiências e criação de futuros possíveis;

que reimaginem estruturas e/ou que restauram conhecimentos tradicionais 
para a sustentabilidade  e meio ambiente;

que estimulem o uso de materiais e recursos sustentáveis dentro de 
diferentes contextos e práticas;

que tenham impacto local em suas comunidades, redes e grupos e que 
encorajem uma postura global em prol da sustentabilidade, arte, cultura, 
economia criativa, acessibilidade, colaboração e cooperação em diferentes 
áreas;

que não gerem aglomeração e que atendam aos protocolos de segurança e 
normas sanitárias vigentes no momento da realização;

que sejam inovadores e de transformação, em diferentes formatos e mídias e  
promovam a multiplicidade de perspectivas sobre os temas ligados às ODSs;

Observação: o conteúdo dos projetos devem  contemplar 01(um) ou mais 
temas ligados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

https://www.viradasustentavel.org.br/os-17-ods
https://www.viradasustentavel.org.br/os-17-ods


Esse edital não aceita: 

projetos com intenção de ativação de marca. Caso seja este o objetivo ou 
interesse, entrar em contato pelo e-mail contato@viradasustentavel.org.br;

projetos com intenção de cobrança de ingressos, pois toda a programação 
proposta pela Virada Sustentável é gratuita;

projetos e ações de conotação partidária, religiosa ou que estimulem qualquer 
tipo de discriminação.   

SOBRE A SELEÇÃO

As propostas serão avaliadas e selecionadas a partir dos seguintes critérios:

1. Relevância do conteúdo proposto e alinhamento com os objetivos da Virada 
Sustentável; 

2. Alinhamento à 01 (um) ou mais temas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;

3. Viabilidade técnica de realização das atividades em consonância com o 
formato do festival;

4. Histórico de realizações do proponente e dos demais integrantes da 
proposta.

A Virada Sustentável reserva-se o direito de utilizar as formas de contato cedidas 
na ficha de inscrição para complementar informações antes de aprovar a adesão 
da atividade à sua programação;

e de vetar atividades previamente selecionadas que não estejam em consonância 
com o formato final do Festival; que não sejam viáveis tecnicamente; e que não 
atendam aos prazos para o envio de informações complementares e formalização 
da adesão.

As avaliações das propostas não serão disponibilizadas. Ao final da seleção, todos 
os inscritos receberão uma notificação sobre o resultado. 

A Virada Sustentável resguarda-se a liberdade de convidar atividades não 
cadastradas neste edital que possam contribuir para a construção de sua 
programação.



SOBRE A INSCRIÇÃO 

Orientamos a leitura atenta dos termos do edital e indicações para a inscrição 
antes do  preenchimento do formulário e envio da proposta.

O formulário está disponível aqui

Orientações para a inscrição

O sistema de inscrição solicitará o cadastramento de uma senha. Essa senha 
possibilitará o acesso e alterações da proposta inscrita, que ficará salva no 
sistema, até o envio final.

Após o envio, não será mais possível alterar as informações do cadastro ou do 
projeto. 

Orientamos o envio da descrição detalhada da proposta, contendo o formato, 
conceito, locais de realização, parcerias, informações técnicas, entre outras 
que o proponente julgue relevantes;

A clareza e síntese das informações sobre o conteúdo e formato são muito 
importantes, assim como o envio de todas os dados solicitados e qualidade 
das imagens ilustrativas da proposta;

Em caso de seleção, a divulgação da atividade dependerá do material 
enviado no momento da inscrição, pois será a partir deste que será gerado o 
conteúdo do site da Virada Sustentável;

Caso a atividade nunca tenha sido realizada, recomendamos o envio de 
esboços, desenhos, imagens, projetos e links que ilustrem bem a proposta. 

https://www.viradasustentavel.org.br/usuario/login?redir=%2Fusuario%2Fatracoes%2Fnovo%3Fevento%3D29%26hash%3DmtEP9cUw4kts2uuzpSaW7Pvv


Quem pode se inscrever

Pessoas físicas com idade mínima de 18 anos completos até o último dia da 
inscrição;

Pessoas jurídicas e entidades de natureza privada, com ou sem fim lucrativo,  
organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, 
organizações sociais, associações da sociedade civil, escolas, fundações,  
universidades, equipamentos, espaços culturais e afins;

Grupos, coletivos, redes e movimentos sob a representação de uma pessoa 
jurídica constituída legalmente ou de uma pessoa física com idade mínima de 
18 anos completos até o último dia da inscrição, aptas a serem os 
representantes como proponentes;

Cada proponente pode inscrever individualmente uma ou mais atividades.

Os grupos e pessoas jurídicas deverão ser representados por apenas uma 
pessoa, que será a responsável pela atividade e pelo contato e comunicação 
com a organização do festival.

SOBRE AS CONTRAPARTIDAS 

A Virada Sustentável oferece a contrapartida de divulgação da atividade, como 
parte integrante da programação, nos seus canais de comunicação, no intuito 
de estimular e potencializar o diálogo de todos os setores da sociedade que 
compartilham o interesse de esclarecer, difundir e implementar o conceito de 
“sustentabilidade”.



INFORMAÇÕES GERAIS 

Os proponentes responsáveis pelas propostas selecionadas deverão:

fornecer à organização todas as informações relativas ao conteúdo da atividade 
e à sua execução; 

formalizar a participação por meio de um Termo de Adesão em formato e prazo  
a serem disponibilizados pela organização da Virada Sustentável, assumindo o 
compromisso pela realização da atividade de acordo com a proposta 
apresentada e com as condições e cronograma alinhados com a organização 
do festival.

responsabilizar-se por fornecer à organização do festival, caso necessário, 
autorizações de uso de nome, imagem e voz e de direitos de propriedade 
intelectual;

O presente edital e o formato da programação da Virada Sustentável São Paulo 
estão sujeitos à alterações e eventuais cancelamentos, a qualquer tempo, em 
parte ou no todo, que serão informados individualmente e nos canais de 
comunicação do festival;

Questões não previstas neste regulamento serão avaliadas e definidas pela 
equipe organizadora de acordo com os critérios estabelecidos. 

A inscrição e o envio da proposta implicam na concordância com os termos 
deste regulamento. 



CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Para esclarecer dúvidas sobre a inscrição e sobre este edital como um todo 
entre em contato pelo e-mail editalsp@viradasustentavel.org.br;

Acompanhe a construção da Virada Sustentável São Paulo 2021 em nosso site 
e redes:

Site: www.viradasustentavel.org.br

Instagram: @viradasustentavel

Facebook: facebook.com/viradasustentavel

Youtube: https://www.youtube.com/user/ViradaSustentavel

OBRIGAD_!

mailto:editalsp@viradasustentavel.org.br
https://www.youtube.com/user/ViradaSustentavel

