
REGULAMENTO DO 2º ENCONTRO INTERNACIONAL
 “NÓS TANTAS OUTRAS”

1. REALIZAÇÃO DO 2º ENCONTRO INTERNACIONAL “NÓS TANTAS OUTRAS”

1.1. O Serviço Social do Comércio (Sesc), Administração Regional no Estado de São 
Paulo, realizará o 2º Encontro Internacional “Nós tantas outras”, abordando o tema 
“Mulheres e novos imaginários”, no período de 04 a 07 de março de 2020, que contará 
com a participação de coletivos/grupos de mulheres nacionais e internacionais, a 
seguir designados “coletivos/grupos de mulheres” para compartilhar, em Grupos de 
Trabalho, conhecimentos e práticas que visam trilhar caminhos possíveis para construir 
futuros mais prósperos para meninas e mulheres. 

1.1.1. A primeira edição do Encontro ocorreu em 2018, em cinco Unidades do Sesc 
São Paulo. Com a participação de 32 mulheres de diferentes países, discutiu-se os 
feminismos, as condições sociais em diferentes localidades, saúde sexual e 
reprodutiva e tantos outros assuntos que perpassam a realidade cotidiana de 
mulheres diversas em raça/etnia, faixa etária, orientação sexual, classe e
religiosidade. 

Sob o título “Mulheres e Novos Imaginários”, a segunda edição tem como foco as 
estratégias de sobrevivência e resistência criadas por mulheres que se dedicam à 
tarefa de contribuir para erradicação das violências e desigualdades de gênero, 
buscando a efetiva defesa e promoção dos direitos das mulheres como 
Direitos Humanos.

O foco de 2020 não estará nas múltiplas violências sofridas por mulheres em todo 
o mundo, mas sim na oportunidade para a partilha de experiências, sejam elas 
resultado de estudos acadêmicos, processos artísticos ou de ações político-sociais, 

pautadas em valores como igualdade, liberdade, solidariedade, paz e justiça, 
pressupostos concebidos na Carta Mundial das Mulheres para a Humanidade (2008).

“Nós tantas outras” é uma iniciativa do Sesc São Paulo e do programa Diversidade 
Cultural da instituição, que promove ações geradoras de diálogo, pertencimento, 
reconhecimento e valorização de pessoas, culturas e populações que 
historicamente tiveram e têm suas existências minorizadas e seus direitos 
subtraídos, reconhecendo a diferença como componente legítimo para o viver junto.

2. EIXOS TEMÁTICOS DOS GRUPOS DE TRABALHO 

2.1. Os coletivos/grupos interessados em participar dos Grupos de Trabalho 
mencionados no item 1.1 acima deverão apresentar ao Sesc, para a devida seleção, seus 
resumos de trabalhos, projetos ou experiências, doravante denominados “trabalhos”, os 
quais deverão ter sido necessariamente concebidos e protagonizados por mulheres, em 
âmbito político-social, acadêmico ou artístico1.

2.1.1. Os trabalhos mencionados no item acima deverão estar relacionados
a um dos seguintes Eixos:
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resumos de trabalhos, projetos ou experiências, doravante denominados “trabalhos”, os 
quais deverão ter sido necessariamente concebidos e protagonizados por mulheres, em 
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2.1.1. Os trabalhos mencionados no item acima deverão estar relacionados
a um dos seguintes Eixos:

Eixo 1: Saberes, ciência e tecnologias
Considerando que as ciências e 
tecnologias podem ser vistas de uma 
forma ampla, esses conceitos se traduzem 
nas maneiras de viver e criar o mundo, na 
relação com a terra e as estações, na 
criação de plataformas e ambientes 
digitais, na produção de alimentos, 
cultura, na fabricação artesanal ou digital. 
É intuito deste Grupo de Trabalho 
percorrer esses diferentes universos e 
repertórios ancestrais e digitais, 
contrapondo temporalidades e contextos 
de modo a estabelecer diálogos entre 
diversas perspectivas do saber científico 
e tecnológico.  

Temas relacionados: Ciências e 
tecnologias ancestrais, digitais, 
invisibilidades e de resistência; 
tecnologias sociais; saúde da mulher; 
associativismo e cooperativismo; 
economia solidária; acesso à informação; 
comunidades tradicionais.

1 Mulheres educadoras, pesquisadoras, ativistas, estudantes, lideranças comunitárias, profissionais com atuação no setor público, setor privado e 
terceiro setor, representantes de projetos e iniciativas no campo da geração e difusão de conhecimentos, atuação e práticas com e sobre mulheres.
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Eixo 2: Produção artística e política 
cultural
Tomando em conta desigualdades históri-
cas de distribuição de recursos e visibili-
dades no campo da produção cultural e 
artística, este eixo pretende expor relatos 
de trabalhos artísticos e socioculturais 
que se constroem como alternativas às 
estruturas sociais. Serão acolhidas 
experiências fomentadoras de temas 
relevantes para construção de debates e 
fazeres artísticos de mulheres. O objetivo 
deste Grupo de Trabalho é dialogar sobre 
o protagonismo de mulheres desde a 
pesquisa, criação, produção e execução 
de trabalhos artísticos ou na busca por 
representatividade na cultura.

Temas relacionados: Produção artesanal; 
produção cultural; política cultural; 
coletivos culturais; fazeres artísticos; 
circo; dança; teatro; literatura; música; 
artes visuais; performance, dentre outras 
práticas artísticas não mencionadas.

Eixo 3: Representatividade, 
representação e identidades
Considerar que as condições de existên-
cia entre as mulheres são muito diversas 
é o primeiro passo para construção de 
laços políticos e afetivos entre elas. Seja 
pelo encontro de identidades ou desen-
contros das desigualdades, as mulheres 
têm se organizado historicamente em 
busca de direitos, outras formas de justiça 
e de novas maneiras de pensar a reali-
dade. Para participação nesse Grupo de 
Trabalho, serão aceitos relatos de iniciati-
vas que abordem a importância da criação 
de identidades políticas entre mulheres 
para organização coletiva, com foco na 
representatividade e na força simbólica 
da representação de si mesmas.

Temas relacionados: Identidade 
(raça/etnia, classe, gênero, sexualidade); 
participação política; representatividade; 
representação; interseccionalidade; 
movimentos sociais; políticas públicas; 
apropriação de espaços públicos; lugar de 
fala; diversidade cultural e pluralidade 
étnica.

3/8



2.2. Os Grupos de Trabalho:
a) acontecerão entre os dias 04 e 06 de março de 2020, no período da tarde, com 
duração de 3 horas, divididos de acordo com os eixos temáticos mencionados no 
subitem 2.1.1 acima e com a proximidade dos temas dos trabalhos recebidos;
b) serão abertos ao público em geral para acompanhamento das apresentações dos 
coletivos/grupos de mulheres selecionados na forma do item 4 e demais discussões.

2.3. Haverá tradução simultânea dos Grupos de Trabalho para português, espanhol
 e libras.

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições dos coletivos/grupos de mulheres são gratuitas e poderão ser 
realizadas a partir das 13h do dia 8 de novembro até às 18h do dia 20 de dezembro de 
2019 ou até alcançar o número de 150 inscrições válidas, o que ocorrer primeiro, 
não sendo aceitas inscrições enviadas fora deste período.

3.2. Para a inscrição mencionada no item 3.1 acima, os coletivos/grupos deverão:
a) preencher o formulário digital disponível no link sescsp.org.br/nostantasoutras, 
indicando neste documento uma representante, que será o contato do 
coletivo/grupo junto à organização do Encontro;
b) anexar arquivo com o resumo do trabalho.

3.2.1. Em caso de múltiplas inscrições, apenas o primeiro envio será considerado.

3.2.2. A inscrição somente será válida se o formulário digital for integralmente 
preenchido e estiver acompanhado do resumo do trabalho e de acordo com as 
orientações indicadas nos itens abaixo.

3.2.3. O Sesc não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica, que podem ser exemplificados como: falhas, congestionamento das 
linhas de comunicação ou quaisquer outros fatores que impossibilitem 
a transferência de dados ou o acesso a arquivos disponíveis no site.

3.3. O ato da inscrição implicará na concordância e na plena aceitação das condições e 
normas constantes no presente Regulamento pelo coletivo/grupo participante, sendo 
que o seu não cumprimento poderá implicar em sua desclassificação.

3.4. O resumo do trabalho, mencionado na alínea “b” do item 3.2, acima poderá ser 
enviado em:

a) texto em pdf com até 5.000 caracteres com espaços; ou
b) vídeos de até 5 minutos. São válidos links do YouTube, Vimeo ou canais similares. 
Serão desconsiderados links para download ou de acesso privado ou restrito.

3.4.1. O resumo do trabalho deverá conter: objetivos do projeto ou experiência 
desenvolvida, descrição da metodologia, público atendido (caso a iniciativa seja 
destinada a outras pessoas que não do próprio coletivo), seus impactos sociais, 
capacidade de mobilização social e potência da iniciativa em fomentar discussões
e reflexões sobre equidade de gênero.

4. SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. A seleção dos trabalhos ficará a cargo de uma Comissão, composta por equipe 
técnica de mulheres que tenham afinidade com o tema do Encontro, que será definida a 
critério exclusivo do Sesc.

4.2. Os critérios que orientarão a avaliação e escolha dos trabalhos são:
a) Trabalho, projeto ou experiência desenvolvida por um coletivo/grupo;
b) Pertinência das iniciativas em relação ao tema do Encontro e a um
dos eixos temáticos;
c) Potência da iniciativa em fomentar discussões e reflexões sobre equidade
de gênero;
d) A vinculação da iniciativa com práticas educativas e troca de saberes;
e) Impacto e mobilização social; e
f) Distribuição geográfica dos trabalhos e a diversidade de linhas de atuação.

4.2.1. Os trabalhos não precisarão atender a todos os critérios indicados 
no item 4.2 acima.

4.3. As decisões da Comissão de Seleção serão soberanas, definitivas e irrevogáveis, não 
cabendo nenhum tipo de recurso.

4.4. Serão selecionados até 12 trabalhos do total recebido.

4.5. As representantes dos trabalhos selecionados serão informadas até 17 de janeiro 
de 2020 por correspondência eletrônica enviada ao endereço de e-mail registrado no 
formulário de inscrição e deverão confirmar suas participações até o dia 21 de janeiro 
de 2020 por e-mail.

4.5.1 O Sesc ressalta que apenas uma pessoa do coletivo/grupo de mulheres fará a 
exposição do trabalho.

4.6. Todos os coletivos/grupos selecionados receberão uma ajuda de custo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.6.1. O pagamento mencionado no item 4.6 acima será efetuado por depósito na 
conta corrente da pessoa presente ou do coletivo/grupo de mulheres, em até 5 
(cinco) dias corridos contados a partir do seu comparecimento na apresentação do 
trabalho, mediante a entrega de recibo idôneo e assinatura do instrumento 
mencionado no item 6.1 abaixo.

4.7. Na hipótese de a representante do coletivo/grupo não residir na capital de São 
Paulo, o Sesc arcará ainda com as despesas de hospedagem para participação no Grupo 
de Trabalho e transporte para vinda e retorno, de outras localidades do Brasil ou 
América Latina, determinados pela Entidade. 

4.7.1. Os custos de deslocamento locais serão de responsabilidade
das participantes. 

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTICIPANTES SELECIONADAS

5.1. Após confirmação mencionada no item 4.5 acima, as representantes dos trabalhos 
selecionados se comprometem a comparecer ao Sesc no dia e horário informados pela 
organização do evento para participarem do Grupo de Trabalho por ele indicado
e realizarem suas respectivas apresentações, que deverão ter no máximo 
15 (quinze) minutos.

5.1.1. Somente serão expostos os trabalhos selecionados, não sendo permitidas 
substituições ou modificações do seu teor após a realização da seleção.

5.2. No caso de participante menor de 18 anos, o(s) pai(s) e/ou o responsável legal 

deverá(ão) encaminhar Termo de Autorização, modelo a ser encaminhado pelo Sesc, 
para participação no Encontro.

6. DIREITOS AUTORAIS E DE PERSONALIDADE 

6.1. As representantes dos trabalhos selecionados deverão firmar o competente 
Instrumento Particular de Licença de Direitos Autorais c/c Autorização de Uso de 
Nome, Imagem e/ou Voz, fornecido pelo Sesc, pelo qual licenciarão ao Sesc os direitos 
autorais dos textos e/ou vídeos selecionados, bem como autorizarão o uso de seus 
nomes, imagens e vozes captados durante o Encontro, garantindo que o Sesc poderá, 
por si ou por terceiros:

a) utilizá-los para fins de divulgação, inclusive para a produção de material 
promocional, em qualquer tipo de mídia impressa, digital ou eletrônica;
b) exibi-los na internet, especialmente em suas plataformas digitais e nos demais 
canais de divulgação do Sesc, via “streaming” linear e/ou “on demand”, no todo ou 
em partes, em trechos selecionados ou em edição de melhores momentos; e
c) utilizá-los para os seguintes fins institucionais:

c.1) peças de divulgação interna e externa da ação do Sesc, por meio de seus 
canais de comunicação, tais como as Revista E e Em Cartaz, Portal Sesc/SP, 
cadernos de programação, CineSesc, cartazes e folheterias, SescTV, 
entre outros;
c.2) peças de divulgação da ação do Sesc para veiculação em canais 
de TV educativos e mídia impressa, digital e eletrônica;
c.3) apresentações sobre o Sesc em aulas, feiras, palestras e congressos,
no Brasil e no exterior; e
c.4) manuais, relatórios, memorandos e outros documentos internos do Sesc 
ou para auditorias externas e órgãos públicos, em qualquer formato ou suporte.

6.2.1. A licença dos direitos autorais e a autorização para uso dos direitos de 
personalidade serão feitas de forma gratuita, definitiva, irrevogável e irretratável, 
sem limite geográfico, de número de repetições e/ou de tiragem/número de 
exemplares, se for o caso, pelo prazo máximo de proteção legal previsto na 
Lei nº 9.610/98, a contar da data da primeira veiculação, no que tange aos direitos 
autorais e, por prazo definitivo, no que concerne aos direitos de personalidade,
vinculando as partes e seus sucessores.

6.2. As representantes responsabilizam-se, desde já, pela originalidade dos trabalhos 
inscritos, ficando obrigadas a indenizar o Sesc e eventuais terceiros, mediante com-
posição de perdas e danos e lucros cessantes, sem prejuízo das sanções penais, caso 
sejam intentadas medidas judiciais ou extrajudiciais contra o Sesc e/ou terceiros sobre 

quaisquer questões de direitos autorais, conexos e de personalidade incidentes neste 
trabalho, devendo as representantes inclusive arcar com os honorários advocatícios
decorrentes destas medidas.
Sobre o Sesc 

O Sesc – Serviço Social do Comércio – é uma instituição de caráter privado, sem 
fins lucrativos e de âmbito nacional. Foi criado em 1946, por iniciativa dos empresários 
dos setores de comércio de bens, serviços e turismo, que o mantém e administra. Tem 
como missão colaborar para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador desses
setores, seus dependentes e a comunidade de seu entorno.

Em São Paulo são 40 unidades localizadas em diferentes regiões do Estado, além
do SescTV, Edições Sesc, Selo Sesc e Sesc Digital, que oferecem uma gama variada
de programações, serviços e atividades voltadas para pessoas em suas diferentes 
faixas-etárias nas áreas de cultura, esporte, lazer, educação, sustentabilidade, saúde,
alimentação e turismo social. 

O Sesc desenvolve ações de educação não formal e permanente com intuito
de valorizar as pessoas ao estimular a autonomia, a interação e o contato com 
expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir. Por meio de seus programas
e equipamentos empenha-se em proporcionar aos seus diferentes públicos espaços 
dedicados ao convívio, à reflexão e à troca de experiências. 

Mais informações sobre o Sesc e sua programação estão disponíveis
no site: www.sescsp.org.br
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2.2. Os Grupos de Trabalho:
a) acontecerão entre os dias 04 e 06 de março de 2020, no período da tarde, com 
duração de 3 horas, divididos de acordo com os eixos temáticos mencionados no 
subitem 2.1.1 acima e com a proximidade dos temas dos trabalhos recebidos;
b) serão abertos ao público em geral para acompanhamento das apresentações dos 
coletivos/grupos de mulheres selecionados na forma do item 4 e demais discussões.

2.3. Haverá tradução simultânea dos Grupos de Trabalho para português, espanhol
 e libras.

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições dos coletivos/grupos de mulheres são gratuitas e poderão ser 
realizadas a partir das 13h do dia 8 de novembro até às 18h do dia 20 de dezembro de 
2019 ou até alcançar o número de 150 inscrições válidas, o que ocorrer primeiro, 
não sendo aceitas inscrições enviadas fora deste período.

3.2. Para a inscrição mencionada no item 3.1 acima, os coletivos/grupos deverão:
a) preencher o formulário digital disponível no link sescsp.org.br/nostantasoutras, 
indicando neste documento uma representante, que será o contato do 
coletivo/grupo junto à organização do Encontro;
b) anexar arquivo com o resumo do trabalho.

3.2.1. Em caso de múltiplas inscrições, apenas o primeiro envio será considerado.

3.2.2. A inscrição somente será válida se o formulário digital for integralmente 
preenchido e estiver acompanhado do resumo do trabalho e de acordo com as 
orientações indicadas nos itens abaixo.

3.2.3. O Sesc não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica, que podem ser exemplificados como: falhas, congestionamento das 
linhas de comunicação ou quaisquer outros fatores que impossibilitem 
a transferência de dados ou o acesso a arquivos disponíveis no site.

3.3. O ato da inscrição implicará na concordância e na plena aceitação das condições e 
normas constantes no presente Regulamento pelo coletivo/grupo participante, sendo 
que o seu não cumprimento poderá implicar em sua desclassificação.

3.4. O resumo do trabalho, mencionado na alínea “b” do item 3.2, acima poderá ser 
enviado em:

a) texto em pdf com até 5.000 caracteres com espaços; ou
b) vídeos de até 5 minutos. São válidos links do YouTube, Vimeo ou canais similares. 
Serão desconsiderados links para download ou de acesso privado ou restrito.

3.4.1. O resumo do trabalho deverá conter: objetivos do projeto ou experiência 
desenvolvida, descrição da metodologia, público atendido (caso a iniciativa seja 
destinada a outras pessoas que não do próprio coletivo), seus impactos sociais, 
capacidade de mobilização social e potência da iniciativa em fomentar discussões
e reflexões sobre equidade de gênero.

4. SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. A seleção dos trabalhos ficará a cargo de uma Comissão, composta por equipe 
técnica de mulheres que tenham afinidade com o tema do Encontro, que será definida a 
critério exclusivo do Sesc.

4.2. Os critérios que orientarão a avaliação e escolha dos trabalhos são:
a) Trabalho, projeto ou experiência desenvolvida por um coletivo/grupo;
b) Pertinência das iniciativas em relação ao tema do Encontro e a um
dos eixos temáticos;
c) Potência da iniciativa em fomentar discussões e reflexões sobre equidade
de gênero;
d) A vinculação da iniciativa com práticas educativas e troca de saberes;
e) Impacto e mobilização social; e
f) Distribuição geográfica dos trabalhos e a diversidade de linhas de atuação.

4.2.1. Os trabalhos não precisarão atender a todos os critérios indicados 
no item 4.2 acima.

4.3. As decisões da Comissão de Seleção serão soberanas, definitivas e irrevogáveis, não 
cabendo nenhum tipo de recurso.

4.4. Serão selecionados até 12 trabalhos do total recebido.

4.5. As representantes dos trabalhos selecionados serão informadas até 17 de janeiro 
de 2020 por correspondência eletrônica enviada ao endereço de e-mail registrado no 
formulário de inscrição e deverão confirmar suas participações até o dia 21 de janeiro 
de 2020 por e-mail.

4.5.1 O Sesc ressalta que apenas uma pessoa do coletivo/grupo de mulheres fará a 
exposição do trabalho.

4.6. Todos os coletivos/grupos selecionados receberão uma ajuda de custo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.6.1. O pagamento mencionado no item 4.6 acima será efetuado por depósito na 
conta corrente da pessoa presente ou do coletivo/grupo de mulheres, em até 5 
(cinco) dias corridos contados a partir do seu comparecimento na apresentação do 
trabalho, mediante a entrega de recibo idôneo e assinatura do instrumento 
mencionado no item 6.1 abaixo.

4.7. Na hipótese de a representante do coletivo/grupo não residir na capital de São 
Paulo, o Sesc arcará ainda com as despesas de hospedagem para participação no Grupo 
de Trabalho e transporte para vinda e retorno, de outras localidades do Brasil ou 
América Latina, determinados pela Entidade. 

4.7.1. Os custos de deslocamento locais serão de responsabilidade
das participantes. 

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTICIPANTES SELECIONADAS

5.1. Após confirmação mencionada no item 4.5 acima, as representantes dos trabalhos 
selecionados se comprometem a comparecer ao Sesc no dia e horário informados pela 
organização do evento para participarem do Grupo de Trabalho por ele indicado
e realizarem suas respectivas apresentações, que deverão ter no máximo 
15 (quinze) minutos.

5.1.1. Somente serão expostos os trabalhos selecionados, não sendo permitidas 
substituições ou modificações do seu teor após a realização da seleção.

5.2. No caso de participante menor de 18 anos, o(s) pai(s) e/ou o responsável legal 

deverá(ão) encaminhar Termo de Autorização, modelo a ser encaminhado pelo Sesc, 
para participação no Encontro.

6. DIREITOS AUTORAIS E DE PERSONALIDADE 

6.1. As representantes dos trabalhos selecionados deverão firmar o competente 
Instrumento Particular de Licença de Direitos Autorais c/c Autorização de Uso de 
Nome, Imagem e/ou Voz, fornecido pelo Sesc, pelo qual licenciarão ao Sesc os direitos 
autorais dos textos e/ou vídeos selecionados, bem como autorizarão o uso de seus 
nomes, imagens e vozes captados durante o Encontro, garantindo que o Sesc poderá, 
por si ou por terceiros:

a) utilizá-los para fins de divulgação, inclusive para a produção de material 
promocional, em qualquer tipo de mídia impressa, digital ou eletrônica;
b) exibi-los na internet, especialmente em suas plataformas digitais e nos demais 
canais de divulgação do Sesc, via “streaming” linear e/ou “on demand”, no todo ou 
em partes, em trechos selecionados ou em edição de melhores momentos; e
c) utilizá-los para os seguintes fins institucionais:

c.1) peças de divulgação interna e externa da ação do Sesc, por meio de seus 
canais de comunicação, tais como as Revista E e Em Cartaz, Portal Sesc/SP, 
cadernos de programação, CineSesc, cartazes e folheterias, SescTV, 
entre outros;
c.2) peças de divulgação da ação do Sesc para veiculação em canais 
de TV educativos e mídia impressa, digital e eletrônica;
c.3) apresentações sobre o Sesc em aulas, feiras, palestras e congressos,
no Brasil e no exterior; e
c.4) manuais, relatórios, memorandos e outros documentos internos do Sesc 
ou para auditorias externas e órgãos públicos, em qualquer formato ou suporte.

6.2.1. A licença dos direitos autorais e a autorização para uso dos direitos de 
personalidade serão feitas de forma gratuita, definitiva, irrevogável e irretratável, 
sem limite geográfico, de número de repetições e/ou de tiragem/número de 
exemplares, se for o caso, pelo prazo máximo de proteção legal previsto na 
Lei nº 9.610/98, a contar da data da primeira veiculação, no que tange aos direitos 
autorais e, por prazo definitivo, no que concerne aos direitos de personalidade,
vinculando as partes e seus sucessores.

6.2. As representantes responsabilizam-se, desde já, pela originalidade dos trabalhos 
inscritos, ficando obrigadas a indenizar o Sesc e eventuais terceiros, mediante com-
posição de perdas e danos e lucros cessantes, sem prejuízo das sanções penais, caso 
sejam intentadas medidas judiciais ou extrajudiciais contra o Sesc e/ou terceiros sobre 

quaisquer questões de direitos autorais, conexos e de personalidade incidentes neste 
trabalho, devendo as representantes inclusive arcar com os honorários advocatícios
decorrentes destas medidas.
Sobre o Sesc 

O Sesc – Serviço Social do Comércio – é uma instituição de caráter privado, sem 
fins lucrativos e de âmbito nacional. Foi criado em 1946, por iniciativa dos empresários 
dos setores de comércio de bens, serviços e turismo, que o mantém e administra. Tem 
como missão colaborar para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador desses
setores, seus dependentes e a comunidade de seu entorno.

Em São Paulo são 40 unidades localizadas em diferentes regiões do Estado, além
do SescTV, Edições Sesc, Selo Sesc e Sesc Digital, que oferecem uma gama variada
de programações, serviços e atividades voltadas para pessoas em suas diferentes 
faixas-etárias nas áreas de cultura, esporte, lazer, educação, sustentabilidade, saúde,
alimentação e turismo social. 

O Sesc desenvolve ações de educação não formal e permanente com intuito
de valorizar as pessoas ao estimular a autonomia, a interação e o contato com 
expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir. Por meio de seus programas
e equipamentos empenha-se em proporcionar aos seus diferentes públicos espaços 
dedicados ao convívio, à reflexão e à troca de experiências. 

Mais informações sobre o Sesc e sua programação estão disponíveis
no site: www.sescsp.org.br
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2.2. Os Grupos de Trabalho:
a) acontecerão entre os dias 04 e 06 de março de 2020, no período da tarde, com 
duração de 3 horas, divididos de acordo com os eixos temáticos mencionados no 
subitem 2.1.1 acima e com a proximidade dos temas dos trabalhos recebidos;
b) serão abertos ao público em geral para acompanhamento das apresentações dos 
coletivos/grupos de mulheres selecionados na forma do item 4 e demais discussões.

2.3. Haverá tradução simultânea dos Grupos de Trabalho para português, espanhol
 e libras.

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições dos coletivos/grupos de mulheres são gratuitas e poderão ser 
realizadas a partir das 13h do dia 8 de novembro até às 18h do dia 20 de dezembro de 
2019 ou até alcançar o número de 150 inscrições válidas, o que ocorrer primeiro, 
não sendo aceitas inscrições enviadas fora deste período.

3.2. Para a inscrição mencionada no item 3.1 acima, os coletivos/grupos deverão:
a) preencher o formulário digital disponível no link sescsp.org.br/nostantasoutras, 
indicando neste documento uma representante, que será o contato do 
coletivo/grupo junto à organização do Encontro;
b) anexar arquivo com o resumo do trabalho.

3.2.1. Em caso de múltiplas inscrições, apenas o primeiro envio será considerado.

3.2.2. A inscrição somente será válida se o formulário digital for integralmente 
preenchido e estiver acompanhado do resumo do trabalho e de acordo com as 
orientações indicadas nos itens abaixo.

3.2.3. O Sesc não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica, que podem ser exemplificados como: falhas, congestionamento das 
linhas de comunicação ou quaisquer outros fatores que impossibilitem 
a transferência de dados ou o acesso a arquivos disponíveis no site.

3.3. O ato da inscrição implicará na concordância e na plena aceitação das condições e 
normas constantes no presente Regulamento pelo coletivo/grupo participante, sendo 
que o seu não cumprimento poderá implicar em sua desclassificação.

3.4. O resumo do trabalho, mencionado na alínea “b” do item 3.2, acima poderá ser 
enviado em:

a) texto em pdf com até 5.000 caracteres com espaços; ou
b) vídeos de até 5 minutos. São válidos links do YouTube, Vimeo ou canais similares. 
Serão desconsiderados links para download ou de acesso privado ou restrito.

3.4.1. O resumo do trabalho deverá conter: objetivos do projeto ou experiência 
desenvolvida, descrição da metodologia, público atendido (caso a iniciativa seja 
destinada a outras pessoas que não do próprio coletivo), seus impactos sociais, 
capacidade de mobilização social e potência da iniciativa em fomentar discussões
e reflexões sobre equidade de gênero.

4. SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. A seleção dos trabalhos ficará a cargo de uma Comissão, composta por equipe 
técnica de mulheres que tenham afinidade com o tema do Encontro, que será definida a 
critério exclusivo do Sesc.

4.2. Os critérios que orientarão a avaliação e escolha dos trabalhos são:
a) Trabalho, projeto ou experiência desenvolvida por um coletivo/grupo;
b) Pertinência das iniciativas em relação ao tema do Encontro e a um
dos eixos temáticos;
c) Potência da iniciativa em fomentar discussões e reflexões sobre equidade
de gênero;
d) A vinculação da iniciativa com práticas educativas e troca de saberes;
e) Impacto e mobilização social; e
f) Distribuição geográfica dos trabalhos e a diversidade de linhas de atuação.

4.2.1. Os trabalhos não precisarão atender a todos os critérios indicados 
no item 4.2 acima.

4.3. As decisões da Comissão de Seleção serão soberanas, definitivas e irrevogáveis, não 
cabendo nenhum tipo de recurso.

4.4. Serão selecionados até 12 trabalhos do total recebido.

4.5. As representantes dos trabalhos selecionados serão informadas até 17 de janeiro 
de 2020 por correspondência eletrônica enviada ao endereço de e-mail registrado no 
formulário de inscrição e deverão confirmar suas participações até o dia 21 de janeiro 
de 2020 por e-mail.

4.5.1 O Sesc ressalta que apenas uma pessoa do coletivo/grupo de mulheres fará a 
exposição do trabalho.

4.6. Todos os coletivos/grupos selecionados receberão uma ajuda de custo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.6.1. O pagamento mencionado no item 4.6 acima será efetuado por depósito na 
conta corrente da pessoa presente ou do coletivo/grupo de mulheres, em até 5 
(cinco) dias corridos contados a partir do seu comparecimento na apresentação do 
trabalho, mediante a entrega de recibo idôneo e assinatura do instrumento 
mencionado no item 6.1 abaixo.

4.7. Na hipótese de a representante do coletivo/grupo não residir na capital de São 
Paulo, o Sesc arcará ainda com as despesas de hospedagem para participação no Grupo 
de Trabalho e transporte para vinda e retorno, de outras localidades do Brasil ou 
América Latina, determinados pela Entidade. 

4.7.1. Os custos de deslocamento locais serão de responsabilidade
das participantes. 

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTICIPANTES SELECIONADAS

5.1. Após confirmação mencionada no item 4.5 acima, as representantes dos trabalhos 
selecionados se comprometem a comparecer ao Sesc no dia e horário informados pela 
organização do evento para participarem do Grupo de Trabalho por ele indicado
e realizarem suas respectivas apresentações, que deverão ter no máximo 
15 (quinze) minutos.

5.1.1. Somente serão expostos os trabalhos selecionados, não sendo permitidas 
substituições ou modificações do seu teor após a realização da seleção.

5.2. No caso de participante menor de 18 anos, o(s) pai(s) e/ou o responsável legal 

deverá(ão) encaminhar Termo de Autorização, modelo a ser encaminhado pelo Sesc, 
para participação no Encontro.

6. DIREITOS AUTORAIS E DE PERSONALIDADE 

6.1. As representantes dos trabalhos selecionados deverão firmar o competente 
Instrumento Particular de Licença de Direitos Autorais c/c Autorização de Uso de 
Nome, Imagem e/ou Voz, fornecido pelo Sesc, pelo qual licenciarão ao Sesc os direitos 
autorais dos textos e/ou vídeos selecionados, bem como autorizarão o uso de seus 
nomes, imagens e vozes captados durante o Encontro, garantindo que o Sesc poderá, 
por si ou por terceiros:

a) utilizá-los para fins de divulgação, inclusive para a produção de material 
promocional, em qualquer tipo de mídia impressa, digital ou eletrônica;
b) exibi-los na internet, especialmente em suas plataformas digitais e nos demais 
canais de divulgação do Sesc, via “streaming” linear e/ou “on demand”, no todo ou 
em partes, em trechos selecionados ou em edição de melhores momentos; e
c) utilizá-los para os seguintes fins institucionais:

c.1) peças de divulgação interna e externa da ação do Sesc, por meio de seus 
canais de comunicação, tais como as Revista E e Em Cartaz, Portal Sesc/SP, 
cadernos de programação, CineSesc, cartazes e folheterias, SescTV, 
entre outros;
c.2) peças de divulgação da ação do Sesc para veiculação em canais 
de TV educativos e mídia impressa, digital e eletrônica;
c.3) apresentações sobre o Sesc em aulas, feiras, palestras e congressos,
no Brasil e no exterior; e
c.4) manuais, relatórios, memorandos e outros documentos internos do Sesc 
ou para auditorias externas e órgãos públicos, em qualquer formato ou suporte.

6.2.1. A licença dos direitos autorais e a autorização para uso dos direitos de 
personalidade serão feitas de forma gratuita, definitiva, irrevogável e irretratável, 
sem limite geográfico, de número de repetições e/ou de tiragem/número de 
exemplares, se for o caso, pelo prazo máximo de proteção legal previsto na 
Lei nº 9.610/98, a contar da data da primeira veiculação, no que tange aos direitos 
autorais e, por prazo definitivo, no que concerne aos direitos de personalidade,
vinculando as partes e seus sucessores.

6.2. As representantes responsabilizam-se, desde já, pela originalidade dos trabalhos 
inscritos, ficando obrigadas a indenizar o Sesc e eventuais terceiros, mediante com-
posição de perdas e danos e lucros cessantes, sem prejuízo das sanções penais, caso 
sejam intentadas medidas judiciais ou extrajudiciais contra o Sesc e/ou terceiros sobre 

quaisquer questões de direitos autorais, conexos e de personalidade incidentes neste 
trabalho, devendo as representantes inclusive arcar com os honorários advocatícios
decorrentes destas medidas.
Sobre o Sesc 

O Sesc – Serviço Social do Comércio – é uma instituição de caráter privado, sem 
fins lucrativos e de âmbito nacional. Foi criado em 1946, por iniciativa dos empresários 
dos setores de comércio de bens, serviços e turismo, que o mantém e administra. Tem 
como missão colaborar para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador desses
setores, seus dependentes e a comunidade de seu entorno.

Em São Paulo são 40 unidades localizadas em diferentes regiões do Estado, além
do SescTV, Edições Sesc, Selo Sesc e Sesc Digital, que oferecem uma gama variada
de programações, serviços e atividades voltadas para pessoas em suas diferentes 
faixas-etárias nas áreas de cultura, esporte, lazer, educação, sustentabilidade, saúde,
alimentação e turismo social. 

O Sesc desenvolve ações de educação não formal e permanente com intuito
de valorizar as pessoas ao estimular a autonomia, a interação e o contato com 
expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir. Por meio de seus programas
e equipamentos empenha-se em proporcionar aos seus diferentes públicos espaços 
dedicados ao convívio, à reflexão e à troca de experiências. 

Mais informações sobre o Sesc e sua programação estão disponíveis
no site: www.sescsp.org.br
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2.2. Os Grupos de Trabalho:
a) acontecerão entre os dias 04 e 06 de março de 2020, no período da tarde, com 
duração de 3 horas, divididos de acordo com os eixos temáticos mencionados no 
subitem 2.1.1 acima e com a proximidade dos temas dos trabalhos recebidos;
b) serão abertos ao público em geral para acompanhamento das apresentações dos 
coletivos/grupos de mulheres selecionados na forma do item 4 e demais discussões.

2.3. Haverá tradução simultânea dos Grupos de Trabalho para português, espanhol
 e libras.

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições dos coletivos/grupos de mulheres são gratuitas e poderão ser 
realizadas a partir das 13h do dia 8 de novembro até às 18h do dia 20 de dezembro de 
2019 ou até alcançar o número de 150 inscrições válidas, o que ocorrer primeiro, 
não sendo aceitas inscrições enviadas fora deste período.

3.2. Para a inscrição mencionada no item 3.1 acima, os coletivos/grupos deverão:
a) preencher o formulário digital disponível no link sescsp.org.br/nostantasoutras, 
indicando neste documento uma representante, que será o contato do 
coletivo/grupo junto à organização do Encontro;
b) anexar arquivo com o resumo do trabalho.

3.2.1. Em caso de múltiplas inscrições, apenas o primeiro envio será considerado.

3.2.2. A inscrição somente será válida se o formulário digital for integralmente 
preenchido e estiver acompanhado do resumo do trabalho e de acordo com as 
orientações indicadas nos itens abaixo.

3.2.3. O Sesc não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica, que podem ser exemplificados como: falhas, congestionamento das 
linhas de comunicação ou quaisquer outros fatores que impossibilitem 
a transferência de dados ou o acesso a arquivos disponíveis no site.

3.3. O ato da inscrição implicará na concordância e na plena aceitação das condições e 
normas constantes no presente Regulamento pelo coletivo/grupo participante, sendo 
que o seu não cumprimento poderá implicar em sua desclassificação.

3.4. O resumo do trabalho, mencionado na alínea “b” do item 3.2, acima poderá ser 
enviado em:

a) texto em pdf com até 5.000 caracteres com espaços; ou
b) vídeos de até 5 minutos. São válidos links do YouTube, Vimeo ou canais similares. 
Serão desconsiderados links para download ou de acesso privado ou restrito.

3.4.1. O resumo do trabalho deverá conter: objetivos do projeto ou experiência 
desenvolvida, descrição da metodologia, público atendido (caso a iniciativa seja 
destinada a outras pessoas que não do próprio coletivo), seus impactos sociais, 
capacidade de mobilização social e potência da iniciativa em fomentar discussões
e reflexões sobre equidade de gênero.

4. SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. A seleção dos trabalhos ficará a cargo de uma Comissão, composta por equipe 
técnica de mulheres que tenham afinidade com o tema do Encontro, que será definida a 
critério exclusivo do Sesc.

4.2. Os critérios que orientarão a avaliação e escolha dos trabalhos são:
a) Trabalho, projeto ou experiência desenvolvida por um coletivo/grupo;
b) Pertinência das iniciativas em relação ao tema do Encontro e a um
dos eixos temáticos;
c) Potência da iniciativa em fomentar discussões e reflexões sobre equidade
de gênero;
d) A vinculação da iniciativa com práticas educativas e troca de saberes;
e) Impacto e mobilização social; e
f) Distribuição geográfica dos trabalhos e a diversidade de linhas de atuação.

4.2.1. Os trabalhos não precisarão atender a todos os critérios indicados 
no item 4.2 acima.

4.3. As decisões da Comissão de Seleção serão soberanas, definitivas e irrevogáveis, não 
cabendo nenhum tipo de recurso.

4.4. Serão selecionados até 12 trabalhos do total recebido.

4.5. As representantes dos trabalhos selecionados serão informadas até 17 de janeiro 
de 2020 por correspondência eletrônica enviada ao endereço de e-mail registrado no 
formulário de inscrição e deverão confirmar suas participações até o dia 21 de janeiro 
de 2020 por e-mail.

4.5.1 O Sesc ressalta que apenas uma pessoa do coletivo/grupo de mulheres fará a 
exposição do trabalho.

4.6. Todos os coletivos/grupos selecionados receberão uma ajuda de custo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.6.1. O pagamento mencionado no item 4.6 acima será efetuado por depósito na 
conta corrente da pessoa presente ou do coletivo/grupo de mulheres, em até 5 
(cinco) dias corridos contados a partir do seu comparecimento na apresentação do 
trabalho, mediante a entrega de recibo idôneo e assinatura do instrumento 
mencionado no item 6.1 abaixo.

4.7. Na hipótese de a representante do coletivo/grupo não residir na capital de São 
Paulo, o Sesc arcará ainda com as despesas de hospedagem para participação no Grupo 
de Trabalho e transporte para vinda e retorno, de outras localidades do Brasil ou 
América Latina, determinados pela Entidade. 

4.7.1. Os custos de deslocamento locais serão de responsabilidade
das participantes. 

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTICIPANTES SELECIONADAS

5.1. Após confirmação mencionada no item 4.5 acima, as representantes dos trabalhos 
selecionados se comprometem a comparecer ao Sesc no dia e horário informados pela 
organização do evento para participarem do Grupo de Trabalho por ele indicado
e realizarem suas respectivas apresentações, que deverão ter no máximo 
15 (quinze) minutos.

5.1.1. Somente serão expostos os trabalhos selecionados, não sendo permitidas 
substituições ou modificações do seu teor após a realização da seleção.

5.2. No caso de participante menor de 18 anos, o(s) pai(s) e/ou o responsável legal 

deverá(ão) encaminhar Termo de Autorização, modelo a ser encaminhado pelo Sesc, 
para participação no Encontro.

6. DIREITOS AUTORAIS E DE PERSONALIDADE 

6.1. As representantes dos trabalhos selecionados deverão firmar o competente 
Instrumento Particular de Licença de Direitos Autorais c/c Autorização de Uso de 
Nome, Imagem e/ou Voz, fornecido pelo Sesc, pelo qual licenciarão ao Sesc os direitos 
autorais dos textos e/ou vídeos selecionados, bem como autorizarão o uso de seus 
nomes, imagens e vozes captados durante o Encontro, garantindo que o Sesc poderá, 
por si ou por terceiros:

a) utilizá-los para fins de divulgação, inclusive para a produção de material 
promocional, em qualquer tipo de mídia impressa, digital ou eletrônica;
b) exibi-los na internet, especialmente em suas plataformas digitais e nos demais 
canais de divulgação do Sesc, via “streaming” linear e/ou “on demand”, no todo ou 
em partes, em trechos selecionados ou em edição de melhores momentos; e
c) utilizá-los para os seguintes fins institucionais:

c.1) peças de divulgação interna e externa da ação do Sesc, por meio de seus 
canais de comunicação, tais como as Revista E e Em Cartaz, Portal Sesc/SP, 
cadernos de programação, CineSesc, cartazes e folheterias, SescTV, 
entre outros;
c.2) peças de divulgação da ação do Sesc para veiculação em canais 
de TV educativos e mídia impressa, digital e eletrônica;
c.3) apresentações sobre o Sesc em aulas, feiras, palestras e congressos,
no Brasil e no exterior; e
c.4) manuais, relatórios, memorandos e outros documentos internos do Sesc 
ou para auditorias externas e órgãos públicos, em qualquer formato ou suporte.

6.2.1. A licença dos direitos autorais e a autorização para uso dos direitos de 
personalidade serão feitas de forma gratuita, definitiva, irrevogável e irretratável, 
sem limite geográfico, de número de repetições e/ou de tiragem/número de 
exemplares, se for o caso, pelo prazo máximo de proteção legal previsto na 
Lei nº 9.610/98, a contar da data da primeira veiculação, no que tange aos direitos 
autorais e, por prazo definitivo, no que concerne aos direitos de personalidade,
vinculando as partes e seus sucessores.

6.2. As representantes responsabilizam-se, desde já, pela originalidade dos trabalhos 
inscritos, ficando obrigadas a indenizar o Sesc e eventuais terceiros, mediante com-
posição de perdas e danos e lucros cessantes, sem prejuízo das sanções penais, caso 
sejam intentadas medidas judiciais ou extrajudiciais contra o Sesc e/ou terceiros sobre 

quaisquer questões de direitos autorais, conexos e de personalidade incidentes neste 
trabalho, devendo as representantes inclusive arcar com os honorários advocatícios
decorrentes destas medidas.
Sobre o Sesc 

O Sesc – Serviço Social do Comércio – é uma instituição de caráter privado, sem 
fins lucrativos e de âmbito nacional. Foi criado em 1946, por iniciativa dos empresários 
dos setores de comércio de bens, serviços e turismo, que o mantém e administra. Tem 
como missão colaborar para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador desses
setores, seus dependentes e a comunidade de seu entorno.

Em São Paulo são 40 unidades localizadas em diferentes regiões do Estado, além
do SescTV, Edições Sesc, Selo Sesc e Sesc Digital, que oferecem uma gama variada
de programações, serviços e atividades voltadas para pessoas em suas diferentes 
faixas-etárias nas áreas de cultura, esporte, lazer, educação, sustentabilidade, saúde,
alimentação e turismo social. 

O Sesc desenvolve ações de educação não formal e permanente com intuito
de valorizar as pessoas ao estimular a autonomia, a interação e o contato com 
expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir. Por meio de seus programas
e equipamentos empenha-se em proporcionar aos seus diferentes públicos espaços 
dedicados ao convívio, à reflexão e à troca de experiências. 

Mais informações sobre o Sesc e sua programação estão disponíveis
no site: www.sescsp.org.br
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2.2. Os Grupos de Trabalho:
a) acontecerão entre os dias 04 e 06 de março de 2020, no período da tarde, com 
duração de 3 horas, divididos de acordo com os eixos temáticos mencionados no 
subitem 2.1.1 acima e com a proximidade dos temas dos trabalhos recebidos;
b) serão abertos ao público em geral para acompanhamento das apresentações dos 
coletivos/grupos de mulheres selecionados na forma do item 4 e demais discussões.

2.3. Haverá tradução simultânea dos Grupos de Trabalho para português, espanhol
 e libras.

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições dos coletivos/grupos de mulheres são gratuitas e poderão ser 
realizadas a partir das 13h do dia 8 de novembro até às 18h do dia 20 de dezembro de 
2019 ou até alcançar o número de 150 inscrições válidas, o que ocorrer primeiro, 
não sendo aceitas inscrições enviadas fora deste período.

3.2. Para a inscrição mencionada no item 3.1 acima, os coletivos/grupos deverão:
a) preencher o formulário digital disponível no link sescsp.org.br/nostantasoutras, 
indicando neste documento uma representante, que será o contato do 
coletivo/grupo junto à organização do Encontro;
b) anexar arquivo com o resumo do trabalho.

3.2.1. Em caso de múltiplas inscrições, apenas o primeiro envio será considerado.

3.2.2. A inscrição somente será válida se o formulário digital for integralmente 
preenchido e estiver acompanhado do resumo do trabalho e de acordo com as 
orientações indicadas nos itens abaixo.

3.2.3. O Sesc não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica, que podem ser exemplificados como: falhas, congestionamento das 
linhas de comunicação ou quaisquer outros fatores que impossibilitem 
a transferência de dados ou o acesso a arquivos disponíveis no site.

3.3. O ato da inscrição implicará na concordância e na plena aceitação das condições e 
normas constantes no presente Regulamento pelo coletivo/grupo participante, sendo 
que o seu não cumprimento poderá implicar em sua desclassificação.

3.4. O resumo do trabalho, mencionado na alínea “b” do item 3.2, acima poderá ser 
enviado em:

a) texto em pdf com até 5.000 caracteres com espaços; ou
b) vídeos de até 5 minutos. São válidos links do YouTube, Vimeo ou canais similares. 
Serão desconsiderados links para download ou de acesso privado ou restrito.

3.4.1. O resumo do trabalho deverá conter: objetivos do projeto ou experiência 
desenvolvida, descrição da metodologia, público atendido (caso a iniciativa seja 
destinada a outras pessoas que não do próprio coletivo), seus impactos sociais, 
capacidade de mobilização social e potência da iniciativa em fomentar discussões
e reflexões sobre equidade de gênero.

4. SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. A seleção dos trabalhos ficará a cargo de uma Comissão, composta por equipe 
técnica de mulheres que tenham afinidade com o tema do Encontro, que será definida a 
critério exclusivo do Sesc.

4.2. Os critérios que orientarão a avaliação e escolha dos trabalhos são:
a) Trabalho, projeto ou experiência desenvolvida por um coletivo/grupo;
b) Pertinência das iniciativas em relação ao tema do Encontro e a um
dos eixos temáticos;
c) Potência da iniciativa em fomentar discussões e reflexões sobre equidade
de gênero;
d) A vinculação da iniciativa com práticas educativas e troca de saberes;
e) Impacto e mobilização social; e
f) Distribuição geográfica dos trabalhos e a diversidade de linhas de atuação.

4.2.1. Os trabalhos não precisarão atender a todos os critérios indicados 
no item 4.2 acima.

4.3. As decisões da Comissão de Seleção serão soberanas, definitivas e irrevogáveis, não 
cabendo nenhum tipo de recurso.

4.4. Serão selecionados até 12 trabalhos do total recebido.

4.5. As representantes dos trabalhos selecionados serão informadas até 17 de janeiro 
de 2020 por correspondência eletrônica enviada ao endereço de e-mail registrado no 
formulário de inscrição e deverão confirmar suas participações até o dia 21 de janeiro 
de 2020 por e-mail.

4.5.1 O Sesc ressalta que apenas uma pessoa do coletivo/grupo de mulheres fará a 
exposição do trabalho.

4.6. Todos os coletivos/grupos selecionados receberão uma ajuda de custo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4.6.1. O pagamento mencionado no item 4.6 acima será efetuado por depósito na 
conta corrente da pessoa presente ou do coletivo/grupo de mulheres, em até 5 
(cinco) dias corridos contados a partir do seu comparecimento na apresentação do 
trabalho, mediante a entrega de recibo idôneo e assinatura do instrumento 
mencionado no item 6.1 abaixo.

4.7. Na hipótese de a representante do coletivo/grupo não residir na capital de São 
Paulo, o Sesc arcará ainda com as despesas de hospedagem para participação no Grupo 
de Trabalho e transporte para vinda e retorno, de outras localidades do Brasil ou 
América Latina, determinados pela Entidade. 

4.7.1. Os custos de deslocamento locais serão de responsabilidade
das participantes. 

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTICIPANTES SELECIONADAS

5.1. Após confirmação mencionada no item 4.5 acima, as representantes dos trabalhos 
selecionados se comprometem a comparecer ao Sesc no dia e horário informados pela 
organização do evento para participarem do Grupo de Trabalho por ele indicado
e realizarem suas respectivas apresentações, que deverão ter no máximo 
15 (quinze) minutos.

5.1.1. Somente serão expostos os trabalhos selecionados, não sendo permitidas 
substituições ou modificações do seu teor após a realização da seleção.

5.2. No caso de participante menor de 18 anos, o(s) pai(s) e/ou o responsável legal 

deverá(ão) encaminhar Termo de Autorização, modelo a ser encaminhado pelo Sesc, 
para participação no Encontro.

6. DIREITOS AUTORAIS E DE PERSONALIDADE 

6.1. As representantes dos trabalhos selecionados deverão firmar o competente 
Instrumento Particular de Licença de Direitos Autorais c/c Autorização de Uso de 
Nome, Imagem e/ou Voz, fornecido pelo Sesc, pelo qual licenciarão ao Sesc os direitos 
autorais dos textos e/ou vídeos selecionados, bem como autorizarão o uso de seus 
nomes, imagens e vozes captados durante o Encontro, garantindo que o Sesc poderá, 
por si ou por terceiros:

a) utilizá-los para fins de divulgação, inclusive para a produção de material 
promocional, em qualquer tipo de mídia impressa, digital ou eletrônica;
b) exibi-los na internet, especialmente em suas plataformas digitais e nos demais 
canais de divulgação do Sesc, via “streaming” linear e/ou “on demand”, no todo ou 
em partes, em trechos selecionados ou em edição de melhores momentos; e
c) utilizá-los para os seguintes fins institucionais:

c.1) peças de divulgação interna e externa da ação do Sesc, por meio de seus 
canais de comunicação, tais como as Revista E e Em Cartaz, Portal Sesc/SP, 
cadernos de programação, CineSesc, cartazes e folheterias, SescTV, 
entre outros;
c.2) peças de divulgação da ação do Sesc para veiculação em canais 
de TV educativos e mídia impressa, digital e eletrônica;
c.3) apresentações sobre o Sesc em aulas, feiras, palestras e congressos,
no Brasil e no exterior; e
c.4) manuais, relatórios, memorandos e outros documentos internos do Sesc 
ou para auditorias externas e órgãos públicos, em qualquer formato ou suporte.

6.2.1. A licença dos direitos autorais e a autorização para uso dos direitos de 
personalidade serão feitas de forma gratuita, definitiva, irrevogável e irretratável, 
sem limite geográfico, de número de repetições e/ou de tiragem/número de 
exemplares, se for o caso, pelo prazo máximo de proteção legal previsto na 
Lei nº 9.610/98, a contar da data da primeira veiculação, no que tange aos direitos 
autorais e, por prazo definitivo, no que concerne aos direitos de personalidade,
vinculando as partes e seus sucessores.

6.2. As representantes responsabilizam-se, desde já, pela originalidade dos trabalhos 
inscritos, ficando obrigadas a indenizar o Sesc e eventuais terceiros, mediante com-
posição de perdas e danos e lucros cessantes, sem prejuízo das sanções penais, caso 
sejam intentadas medidas judiciais ou extrajudiciais contra o Sesc e/ou terceiros sobre 

quaisquer questões de direitos autorais, conexos e de personalidade incidentes neste 
trabalho, devendo as representantes inclusive arcar com os honorários advocatícios
decorrentes destas medidas.
Sobre o Sesc 

O Sesc – Serviço Social do Comércio – é uma instituição de caráter privado, sem 
fins lucrativos e de âmbito nacional. Foi criado em 1946, por iniciativa dos empresários 
dos setores de comércio de bens, serviços e turismo, que o mantém e administra. Tem 
como missão colaborar para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador desses
setores, seus dependentes e a comunidade de seu entorno.

Em São Paulo são 40 unidades localizadas em diferentes regiões do Estado, além
do SescTV, Edições Sesc, Selo Sesc e Sesc Digital, que oferecem uma gama variada
de programações, serviços e atividades voltadas para pessoas em suas diferentes 
faixas-etárias nas áreas de cultura, esporte, lazer, educação, sustentabilidade, saúde,
alimentação e turismo social. 

O Sesc desenvolve ações de educação não formal e permanente com intuito
de valorizar as pessoas ao estimular a autonomia, a interação e o contato com 
expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir. Por meio de seus programas
e equipamentos empenha-se em proporcionar aos seus diferentes públicos espaços 
dedicados ao convívio, à reflexão e à troca de experiências. 

Mais informações sobre o Sesc e sua programação estão disponíveis
no site: www.sescsp.org.br
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