
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATURAS PARA CIDADE SEDE A 8˚ 

BIENAL UNE 

 

                  A União Nacional dos Estudantes desde 1999 realiza as suas 

Bienais de Arte, Ciência e Cultura que valorizam a cultura popular 

brasileira e os elementos que contribuem para a construção da identidade 

nacional, além de revelar a jovem produção nas universidades e da 

sociedade. A cultura é um elemento importante de atuação da UNE que 

acentua sua capacidade irreverente de fazer lutas e dialogar com a 

juventude e os estudantes. Desde o CPC (Centro Popular de Cultura) da 

UNE nos anos 60, ate os dias de hoje através do CUCA (Circuito 

Universitário de Cultura e Arte) da UNE estas tem sido sua característica. A 

7˚ Bienal da UNE, por exemplo, trabalhou o tema “Brasil no estandarte o 

samba é meu combate” e reuniu um público aproximado de 80 mil 

pessoas, contou com 9.000 estudantes de todos os estados do Brasil e 

1.101 trabalhos inscritos e a cada edição se afirma como o maior festival 

estudantil do mundo.  

               Estudantes de todo Brasil vamos aquecer os motores e pisar no 

acelerador, a 8ª Bienal da UNE vem aí. Os estudantes e a rede do 

movimento estudantil podem articular junto a parceiros do poder público 

e/ou da iniciativa privada a um consórcio que crie as condições para a 

candidatura de sua cidade, do seu Estado ou de sua região, para o 

recebimento da próxima Bienal. As candidaturas recebidas serão avaliadas 

segundo os seguintes critérios: 

1. Capacidade Institucional de financiamento junto ao Estado e cidade 

sede; 

2. Capacidade logística e estrutural da cidade em receber o evento; 

3. Facilidades de acesso e transporte; 

4. Relação do local com o tema a ser proposto; 

5. Disposição e envolvimento da rede do movimento estudantil local. 



               A data limite para recebimento por parte da UNE das 

candidaturas para cidade sede, será o dia 28 de fevereiro. A partir desta 

data a UNE definirá e divulgará o resultado, através de seu sitio web e de 

seus meios de comunicação. O pleito deve ser formalizado junto a UNE 

mediante envio de ofício e pré-projeto para o endereço eletrônico: 

8bienaldaune@gmail.com ou pelo fax (11) 5539-2342/ (11) 5084-4477. 
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