
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS PARA A ÁREA DE 

ARTES VISUAIS PARA A “AÇÃO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 

DA FMC – 2017” 

 

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FUNDEP), torna 

público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições 

para apresentação de propostas de oficinas para a área de Artes Visuais para a 

“Ação de Formação Artística e Cultural – 2017”, em conformidade com as 

condições a seguir estabelecidas:  

 

CAPÍTULO 1 - DO OBJETO E DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO  

1.1. O presente Edital tem como objeto a seleção de propostas de oficinas para a 

área de Artes Visuais, para a “Ação de Formação Artística e Cultural – 2017”, que 

serão realizadas entre agosto e dezembro de 2017, incluindo execução e 

avaliação.  

1.1.1 Modalidades, ciclos e módulos das oficinas de formação em Artes 

Visuais:  

1.1.2 Modalidade I – Cursos de Formação de Curta Duração: 

  Sensibilização Artística – para a área de Artes Visuais – ver detalhamento 

sobre o ciclo e os módulos nos ANEXOS I (Artes Visuais) deste Edital.  

1.1.3 Modalidade II – Cursos de Formação de Longa Duração:  

 Segundo e Terceiro Ciclos – Ciclo de Desenvolvimento (Aprofundamento) e 
Ciclo de Projetos (Especialização) - para a área de Artes Visuais – ver 
detalhamento sobre os ciclos e os módulos no ANEXO I (Artes Visuais) deste 
Edital.   

1.2. Diretrizes para a apresentação de propostas de oficinas para a área de 

Artes Visuais:  

1.2.1. As propostas para as oficinas deverão estar de acordo com as “Diretrizes 

para apresentação de propostas de oficinas de Artes Visuais”. (ver ANEXO I deste 

Edital).  



1.3. Locais em que serão realizadas as oficinas:  

1.3.1 As oficinas serão realizadas nos locais estabelecidos no ANEXO II 

deste edital e, em caso de necessidade, poderão ser realizadas em outros 

espaços da cidade de Belo Horizonte.  

 

CAPÍTULO 2 - DOS PROPONENTES  

 

2.1. Poderão se candidatar somente pessoas físicas, que sejam civilmente 

capazes e diretamente responsáveis pelo planejamento e execução de suas 

propostas. O profissional deve ter reconhecida formação em Artes Visuais 

(podendo ser autodidata, ter cursos livres, formação de nível técnico, graduação, 

pós-graduação e ou outras formações). 

2.2. O proponente deverá apresentar currículo e respectivos documentos 

comprobatórios, com ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas 

condizentes com sua proposta. Apresentar também um portfólio impresso ou em 

formato digital, contendo reproduções de trabalhos artísticos.  

2.3. O proponente deverá apresentar currículo e respectivos documentos 

comprobatórios, com ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas 

condizentes com sua proposta.  

 

2.4. Não poderão participar do processo de seleção os funcionários da Administração 

Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte. 

 

2.5. Para o desenvolvimento das propostas, será repassada aos proponentes a 

importância de R$42,95 (quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) como valor 

bruto por hora/aula em regime celetista. 

 

2.6. O proponente concorda, caso a Comissão de Seleção julgue procedente, ajustar e 

adaptar sua proposta para ser implementada em qualquer modalidade, ciclo ou módulo 

de formação.  

 



CAPÍTULO 3 - DAS INSCRIÇÕES  

 

3.1. Os interessados em participar do processo seletivo devem protocolar suas propostas 

no período de 20 a 28 de julho de 2017. As propostas devem estar encadernadas ou 

grampeadas, com as páginas devidamente numeradas e acondicionadas em 1(um) único 

envelope, lacrado e indevassável. 

 

3.2.  As inscrições poderão ser realizadas de forma PRESENCIAL ou VIA CORREIOS 

por meio de SEDEX, com postagem até a data limite de inscrição. Para o recebimento 

das inscrições, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP - disponibilizará 

um posto de atendimento no seguinte endereço: 

 

Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

Av. Pres. Antônio Carlos 6627 Un. Adm. II - Campus UFMG 

Sala 3130 – 3º andar 

A/C: Marcos Correa 

CEP 31.270-901 

Belo Horizonte - MG - Brasil  

 

3.3. No caso da inscrição presencial, o proponente pode realizar pessoalmente ou por 

meio de procuração. 

 

3.4. O ato de inscrição da proposta no processo seletivo implica a aceitação de todas as 

condições estipuladas no presente Regulamento. 

 

CAPÍTULO 4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

4.1. As propostas para oficinas deverão contemplar as diretrizes das áreas, de 

acordo com as metodologias descritas nos ANEXO I, deste Edital, contendo 

apresentação, objetivos e justificativa. A justificativa deve relacionar as 

experiências artísticas e didáticas do proponente com a proposta apresentada.  

4.2. O proponente deverá apresentar currículo e respectivos documentos 



comprobatórios, com ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas 

na área pleiteada. Para a área de Artes Visuais, apresentar também portfólio 

(impresso ou digital).  

4.3. A seleção das propostas será realizada em 2 (duas) etapas, a saber:  

4.3.1 Primeira etapa – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA: análise das 

propostas, dos currículos e portfólios (somente Artes Visuais) – 10 (dez) 

pontos;   

4.3.2 Segunda etapa – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA, com os 

proponentes selecionados na primeira etapa – 10 (dez) pontos:  

4.3.3 Atividade prática e entrevista individual, considerando 

conhecimentos gerais e específicos – 10 (dez) pontos.  

4.4. Na primeira etapa, a Comissão de Seleção fará a análise das propostas 

apresentadas, dos currículos e também dos portfólios, distribuindo 10 (dez) pontos 

e levando em consideração os critérios a seguir: 

 4.4.1 Análise da formação acadêmica e informal e das experiências 

artísticas, pedagógicas e didáticas do proponente – 1,5 (hum e meio) ponto 

e qualidade da apresentação do portfólio (unidade, clareza e objetividade 

na apresentação das obras artísticas do proponente) 1,5 (hum e meio) 

ponto, totalizando 3 (três) pontos;  

4.4.2 Coerência da proposta, considerando sua organização interna, 

embasamento e o contexto em que será aplicada – 4 (quatro) pontos;  

4.4.3 Adequação da proposta às diretrizes dispostas no Anexo I, deste 

Edital - 3 (três) pontos. 

4.5 Somente se classificarão para a segunda etapa as propostas que 

alcançarem 7 (sete) pontos ou mais. 

4.6 Na segunda etapa, cuja pontuação total incide sobre 10 (dez) pontos, os 

candidatos passarão por uma entrevista, que consiste em uma apresentação oral 

do projeto, seguida de arguição pelos membros da banca sobre sua prática 

artística e pedagógica. 

4.6.1 Os seguintes itens serão avaliados:  



 a) capacidade de comunicação oral (clareza e objetividade diante das questões 

formuladas pelos membros da comissão); 

 b) conhecimentos sobre as diretrizes das áreas (Anexo I,); 

 c) experiência artística e pedagógica do candidato; 

d) disponibilidade do candidato para atender grupos de alunos em horários e 

locais diversos, de acordo com a demanda da gestão do programa;  

e) capacidade do candidato em desenvolver práticas interdisciplinares com as 

outras áreas artísticas da escola(Dança, Teatro, Circo, Música Design Popular, 

Patrimônio Cultural e/ou outras práticas culturais).  

4.6.2 Os candidatos também serão submetidos a atividades práticas, observando 

as devidas especificidades. 

4.6.3 Em Artes Visuais, o candidato receberá uma imagem extraída da Arte e/ou 

Cultura Visual Contemporânea, a partir da qual deverá estabelecer – por meio de 

expressão escrita – relações entre formação artística, proposta apresentada nesta 

seleção e as diretrizes da área (conforme Anexo I). Nesse procedimento, serão 

avaliados os seguintes itens:  

a) capacidade de argumentação e organização de ideias; 

 b) domínio de conceitos e capacidade estético-significativa para identificar, 

descrever e problematizar sentidos conotativos em imagens visuais da arte e 

cultura.  

4.7. As entrevistas e as atividades específicas de Artes Visuais serão agendadas 

diretamente com os candidatos cujas propostas tenham sido selecionadas na 

primeira etapa, entre os dias. 

4.8. Serão classificadas na segunda etapa as propostas que alcançarem 7 (sete) 

pontos ou mais.  

CAPÍTULO 5 – DAS PROPOSTAS APROVADAS  

5.1. Serão classificadas as propostas cuja soma das pontuações obtidas na 

primeira e na segunda etapas alcançar 14 (quatorze) pontos ou mais. As 

entrevistas serão agendadas diretamente com os proponentes dos projetos 



selecionados e ocorrerão entre 31 de julho a 03 de agosto de 2017.  

5.3. Caberá recurso da classificação das propostas – limitado a eventuais erros 

ou omissões na contagem dos pontos –, impetrado no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a partir da divulgação. Os recursos deverão ser impetrados no endereço e 

forma descritos no item 3.2 deste Edital. Recursos enviados via Correios deverão 

ser postados por SEDEX 10 para fins de celeridade.  

5.3.2. Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção, respondidos 

devidamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, quando será publicada a 

classificação final, no site da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

(FUNDEP) (http://www.fundep.ufmg.br).  

CAPÍTULO 7 - DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO  

7.1. Para análise e seleção das propostas será designada 1 (uma) Comissão de 

Seleção – uma para cada área artística –, compostas de 3 (três) membros cada.  

7.2. Os integrantes da Comissão de Seleção serão designados pelo Presidente 

da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) e poderão ser 

substituídos a qualquer tempo por outros igualmente idôneos, em caso de 

impossibilidade de participação decorrente de caso fortuito ou de força maior.  

7.3. Caberá às Comissões de Seleção a análise e avaliação das propostas, dos 

currículos, dos portfólios, das práticas, das entrevistas e da definição dos 

concorrentes classificados.  

7.4. Os nomes dos integrantes da Comissão de Seleção serão divulgados 

juntamente com o resultado da seleção, objeto deste Edital, conforme item 6.3.2.  

7.5. A Comissão de Seleção encerrará seus trabalhos com a seleção e devida 

classificação final das propostas.  

CAPÍTULO 8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1. Os casos omissos, relativos ao presente Regulamento, serão decididos pelo 

Presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP.  

 

8.2. Todas e quaisquer decisões da comissão são soberanas e definitivas, para as quais 

não cabem recursos. 



 

8.3. As propostas não classificadas estarão disponíveis para devolução aos seus 

responsáveis, no endereço constante do subitem 3.2, entre 07 de agosto e 06 de 

setembro de 2017. Após essa data, as propostas serão destruídas, mantendo-se o 

registro dos dados relativos à seleção. 

 

8.4. O presente Regulamento encontra-se disponível no site da FUNDEP 

(http://www.fundep.ufmg.br) e quaisquer esclarecimentos aos interessados poderão ser 

prestados pelo funcionário designado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – 

FUNDEP, em dias úteis, no horário das 8 às 17 horas, presencialmente no posto de 

recebimento das inscrições ou pelo telefone (31) 3277-4644. 

 

8.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte - Minas Gerais, para dirimir 

quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas desse Regulamento, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Belo Horizonte, 19 de julho de 2017. 

 

 

Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira 

Presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP 

 

 

  



ANEXO I 

DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS PARA 

A ÁREA DE ARTES VISUAIS – 2017 

1 - INTRODUÇÃO  

No processo seletivo em questão, serão aceitas propostas para os cursos de 

Sensibilização (modalidade de cursos de formação de curta duração), 

Aprofundamento(Ciclo de desenvolvimento) e Especialização (Ciclo de Projetos) 

(modalidades de cursos de formação de longa duração):  

2 - ORGANIZAÇÃO DA ÁREA  

A área de Artes Visuais tem como Eixo de Abordagem, 3 (três) pilares, a saber:  

 A imagem e seus modos de visibilidade ao longo da história;   

 Linguagens, Informação, técnicas, tecnologias;   

 A criação (invenção) como procedimento artistico.   

Estes três pilares orientam as práticas da equipe de profissionais envolvida na 
condução das oficinas e integram os processos formativos. A área é estruturada 
em modalidades (Curta ou Longa Duração); ciclos (específicos para a longa 
duração); e módulos (específicos para cada um dos ciclos). Os ciclos e módulos 
estão descritos no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de formação de longa duração 

Ciclo Básico (Iniciação): 

 Módulo I – Iniciação 

Ciclo de Desenvolvimento (Aprofundamento): 

 Módulo I   - Objeto 

 Módulo II  - Corpo  

 Módulo III - Ambiente 

Ciclo de Projetos (Especialização): 

 Módulo I   - Desenho 

 Módulo II  - Cor 

 Módulo III - Tridimensionalidade 

 Módulo IV – Multimídia 



Cada modalidade, ciclo ou módulo possui conteúdos programáticos que devem 
ser trabalhados nas atividades de modo transversal. Eles são estabelecidos em 8 
(oito) tópicos:   

 Expressão bidimensional;   

 Expressão tridimensional;   

 Fundamentos da linguagem visual; 

 História das imagens visuais;   

 Modos de reprodução da imagem;   

 Apreciação da imagem;   

 Métodos e processos de criação;   

 Modos de Circulação da imagem.  

  

 3 - MODALIDADES, CICLOS E MÓDULOS FORMATIVOS  

 Modalidade I: Oficinas de Curta Duração  

Sensibilização: oficinas de formação em curto prazo com carga horária total de 
36 horas/aula.   

Objetivos: Visam ampliar a experiência estética do aluno com as Artes Visuais, 
por meio de oficinas temáticas, elaboradas a partir de recortes precisos extraídos 
dos conteúdos programáticos da área.   

Modalidade II: Oficinas de Longa Duração 

- Ciclo de Desenvolvimento (Aprofundamento): realizado em 3 (três) módulos, 

cada um, com carga horária de 126 horas/aula, por meio de encontros de 3 (três) 

horas, duas vezes por semana:  

 Módulo I - Objeto: visa estruturar as práticas e reflexões em Artes Visuais a partir 

de relações estabelecidas com os objetos naturais e manufaturados e suas 

representações. Os objetos (Natureza Morta) se colocam como eixo na 

abordagem das diferentes linguagens visuais e também são o ponto de partida 

para a relação com o corpo (Figura Humana) e com o espaço (Paisagem) e suas 

representações. Possibilita também aprofundar os conhecimentos na gravura 

(serigrafia), na moldagem em gesso e construção de formas, como também fazer 

uma imersão em práticas de construção de imagens que possibilitem 

problematizar métodos heurísticos de criação – que tem como característica o 

Acaso e o Projeto.  

 



 Módulo II - Corpo: visa estruturar as práticas e reflexões em Artes Visuais a partir 

de relações estabelecidas com o corpo e suas representações. O corpo (Figura 

Humana) se coloca como eixo na abordagem das diferentes linguagens visuais e 

também é o ponto de partida para a relação com os objetos (Natureza Morta), com 

o espaço (Paisagem) e suas representações. Possibilita aprofundar os 

conhecimentos na gravura (por entalhe ou incisão direta), na modelagem em 

argila e escultura por acréscimo de matéria, como também uma imersão em 

práticas de construção de imagens capazes de problematizar métodos heurísticos 

de criação – que tem por característica o contato e a 

improvisação/experimentação a partir da ação e reação com a plasticidade dos 

corpos.  

 Módulo III - Ambiente: Visa estruturar as práticas e reflexões a partir de relações 

estabelecidas com a paisagem e suas representações. O espaço (Paisagem) se 

coloca como eixo na abordagem das diferentes linguagens visuais e também é o 

ponto de partida para a relação com os objetos (Natureza Morta) e com o corpo 

(Figura Humana) e suas representações. Possibilita também aprofundar os 

conhecimentos em técnicas de gravura planográfica, fotografia e vídeo e em 

arranjos tridimensionais em diálogo com estruturas arquiteturais. Objetiva também 

uma imersão em práticas de construção de imagens capazes de problematizar 

métodos heurísticos de criação – que têm como característica a recodificação e 

tradução de visualidades e plasticidades do seu próprio repertório e daquelas 

outras já inscritas na história das imagens.  

 

- Ciclo de Projetos (Especialização): realizado em 4 (quatro) módulos, cada 

um, com carga horária de 189 horas/aula, por meio de encontros de 3 (três) 

horas, três vezes por semana. 

 Módulo I - Desenho: visa propiciar aos participantes uma especialização nas 

Artes Visuais estruturando as práticas e reflexões a partir de relações 

estabelecidas com o desenho, ou melhor, com a expressão gráfica. Propõe 

também uma imersão em práticas de construção de imagens que possibilitem 

problematizar métodos heurísticos de criação – que tem como característica a 

semelhança, a contigüidade e o contraste.   

 Módulo II - Cor: visa propiciar aos participantes uma especialização nas Artes 

Visuais estruturando as práticas e reflexões a partir de relações estabelecidas 

com a cor, ou melhor, com a expressão pictórica. Propõe também uma imersão 

em práticas de construção de imagens que possibilitem problematizar métodos 

heurísticos de criação – que tem como característica o Acaso e o Projeto.   



 Módulo III - Tridimensionalidade: visa propiciar aos participantes uma 

especialização nas Artes Visuais estruturando as práticas e reflexões a partir de 

relações estabelecidas com a tridimensionalidade, ou melhor, com o espaço 

arquitetônico. Propõe também uma imersão em práticas de construção de 

imagens capazes de problematizar métodos heurísticos de criação – que têm por 

característica o contato e a improvisação/experimentação a partir da ação e 

reação com a plasticidade dos corpos.   

 Módulo IV - Multimídia: visa propiciar aos participantes uma especialização nas 

Artes Visuais, estruturando as práticas e reflexões a partir de relações 

estabelecidas com a fotografia e com o vídeo e com as novas tecnologias de 

criação e disseminação da imagem. Propõe também uma imersão em práticas de 

construção de imagens capazes de problematizar métodos heurísticos de criação 

– que tem como característica a recodificação e tradução intersemiótica de 

visualidades e plasticidades do seu próprio repertório e daqueles outros 

repertórios já inscritos na história das imagens.  - Especialização 2: Arte 

Ambiente. 

 Obs: No Ciclo de Projetos (Especialização), o aluno pode optar por 
experimentar um dos seguintes campos de acordo com seu interesse, a 
Expressão Bidimensional e ou a Arte Ambiente.  

  Expressão Bidimensional: Pintura, Desenho e práticas correlatas.  

  Arte Ambiente: Intervenções Urbanas, Instalação, Performance e práticas 
correlatas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS OFICINAS 

Endereços dos Centros Culturais e do Núcleo de Formação e Criação Artística e 

Cultural – NUFAC da Fundação Municipal de Cultura/PBH  

1- Centro Cultural Alto Vera Cruz   

Rua Padre Júlio Maria, 1577 – Alto Vera Cruz  

CEP: 30285-360 – Belo Horizonte MG  

 

2- Centro Cultural Jardim Guanabara  

Rua João Álvares Cabral, 277 – Floramar  

CEP: 31765-510 – Belo Horizonte MG  

 

3- Centro Cultural Lindéia Regina  

Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 – Regina  

CEP: 30692-190 – Belo Horizonte MG  

 

4- Centro Cultural Pampulha 

 Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185 – Urca  

CEP: 31360-310 – Belo Horizonte MG  

 

5- Centro Cultural Padre Eustáquio  

Rua Jacutinga, 821 – Padre Eustáquio  

CEP: 30730-430 – Belo Horizonte MG  

 

6- Centro Cultural Salgado Filho 

 Rua Nova Ponte, 22 – Salgado Filho  

CEP: 30550-720 – Belo Horizonte MG  

 

7- Centro Cultural São Bernardo  

Rua Edna Quintel, 320 – São Bernardo  

CEP: 31750-030 – Belo Horizonte MG  

 

8- Centro Cultural São Geraldo  

Avenida Silva Alvarenga, 548 – São Geraldo  

CEP: 31050-640 – Belo Horizonte MG  

 



9- Centro Cultural Urucuia  

Rua W3, 500 – Urucuia  

CEP: 30628-010 – Belo Horizonte MG  

 

10- Centro Cultural Venda Nova  

Rua José Ferreira Santos, 184 – Novo Letícia  

CEP: 31640-060 – Belo Horizonte MG  

 

11- Centro Cultural Vila Fátima 

 Rua São Miguel Arcanjo, 215 – Vila Nossa Senhora de Fátima  

CEP: 30250-440 – Belo Horizonte MG  

 

12- Centro Cultural Vila Marçola  

Rua Mangabeira de Serra, 320 – Serra  

CEP: 30220-265 – Belo Horizonte MG  

 

13- Centro Cultural Vila Santa Rita 

 Rua Ana Rafael dos Santos, 149 – Vila Santa Rita  

CEP: 30668-570 – Belo Horizonte MG  

 

14- Centro Cultural Zilah Spósito   

Rua Carnaúba, 286 – Jaqueline  

CEP: 31787-210 – Belo Horizonte MG  

 

15- Centro de Cultura Lagoa do Nado  

Rua Ministro Hermenegildo De Barros, 904 - Itapoã  

CEP: 31710-230 – Belo Horizonte MG  

 

16- Centro Cultural Bairro das Industrias 
Rua. dos Industriários, 265 - Das Indústrias I  
CEP: 30610-280 Belo Horizonte MG 

 

17- Centro Cultural Usina de Cultura 
R. Dom Cabral, 765 - Ipiranga,  
CEP: 31160-150 Belo Horizonte MG 

 

18- Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural  

Avenida dos Andradas, 367, 2º andar, sala 301 a 350 (Praça Rui Barbosa) Centro  

CEP: 30120-010 - Belo Horizonte MG  


