
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS NA ÁREA DE ARTES 
VISUAIS PARA O “PROJETO ARENA DA CULTURA/ESCOLA LIVRE DE ARTES – 

2º SEMESTRE DE 2018” 

 

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 o Projeto Arena da Cultura/Escola 
Livre de Artes da Fundação Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura de 
Belo Horizonte – 2º semestre de 2018, 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 – 2018”, que serão 
realizadas entre setembro e dezembro de 2018, 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 e 

esclarecimentos das oficinas desta natureza no ANEXO I (Artes Visuais) deste 

Edital.  
1.1.3 Modalidade II – Cursos de Formação de Longa Duração:  

● Primeiro, Segundo e Terceiro Ciclos – Ciclo Básico, 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.  
1.1.4 Modalidade III – Complementação de Estudos:  

● Oficinas de Complementação de Estudos – para a área de Artes Visuais –– 

ver detalhamento e esclarecimentos das oficinas desta natureza nos no ANEXO I 

(Artes Visuais) deste Edital.  
1.1.5 Modalidade IV – Laboratórios de Pesquisa:  

● Oficinas de Pesquisa em Artes Visuais – para a área de Artes Visuais –– ver 

detalhamento e esclarecimentos das oficinas desta natureza no ANEXO I (Artes 

Visuais) deste Edital.  
 

1.2. Princípios e Diretrizes da Área de Artes Visuais para a apresentação de 



propostas:  

1.2.1. As propostas deverão estar de acordo com os “Princípios e Diretrizes da Área 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.  

1.3.2. O proponente também poderá atuar no curso INTEGRARTE, projeto da Escola 

Livre de Artes em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que prevê formação 

transversal em arte e cultura para agentes públicos da Rede Municipal de Educação. 

 

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. Os (as) 
candidatos (as) devem indicar o perfil profissional em que está enquadrado e que está 
pleiteando vaga. São 3 (três) os perfis de profissionais a seguir enumerados: 

2.1.1 Profissional 1– Formação, Habilidades e Competências: Formação Superior em 
Cursos de Artes Visuais, Belas Artes ou Artes Plásticas, nas modalidades de Bacharelado 
ou Licenciatura. Experiência pedagógica e didática no ensino de artes: a) Experiência em 
ministrar oficinas e cursos para crianças, jovens e adultos; b) Experiência em desenvolver 
atividades socioeducativas com viés artístico; c) Prática artística e experiência no 
desenvolvimento de atividades de artes visuais que trabalham a articulação de signos 
visuais, verbais (escrito) e sonoros; c) Prática artística e experiência no desenvolvimento 
de atividades formativas em Performance e Intervenções Urbanas; d) Experiência em 
desenvolvimento de cursos e/ou oficinas de histórias das artes; e) Experiências artísticas 
em artes visuais que promovam intersecções com fotografia; e) Experiência em 
curadoria. 

2.1.2 Profissional 2 – Formação, Habilidades e Competências: Formação Superior 
em Cursos de Artes Visuais, Belas Artes ou Artes Plásticas nas modalidades de 
Licenciatura ou Bacharelado em Desenho, Escultura, Pintura ou Gravura. Experiência 
pedagógica e didática no ensino de artes: a) Experiência em ministrar oficinas e cursos 
para crianças, jovens e adultos; b) Experiência em atividades formativas socioeducativos 
com viés artístico; c) Experiências artísticas em artes visuais que promovam intersecções 
entre arte e tecnologia (fotografia, vídeo ou telemática); e) Experiências em curadoria e 
montagem de exposições. 

2.1.3 Profissional 3 – Formação, Habilidades e Competências: Formação Superior 



em Cursos de Artes Visuais, Belas Artes ou Artes Plásticas nas modalidades de 
Licenciatura ou Bacharelado em Desenho, Escultura, Pintura ou Gravura. Experiência 
pedagógica e didática no ensino de artes visuais: a) Experiência em desenvolver oficinas, 
e cursos para crianças, jovens e adultos; b) Prática artística e experiência no 
desenvolvimento de atividades formativas de artes visuais que articulem memória, 
patrimônio e artes aplicadas; c) experiências em atividades culturais e socioeducativas 
com viés artístico. 

 

.2.2. O proponente deverá apresentar currículo e respectivos documentos 

comprobatórios, com ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas 

condizentes com sua proposta e com o perfil profissional (itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3) em 

que está pleiteando vaga. Apresentar também um portfólio impresso ou em formato digital 

(CD, DVD, Blog ou Site), contendo reproduções de trabalhos artísticos.  

 

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

Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte. 

 

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

importância de R$42,59 (quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) como valor 

bruto por hora/aula em regime celetista. 

 

2.5. 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 06 a 17 de agosto de 2018, das 9h às 18h, em dias úteis, e sábado, das 

9h às 17h. 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 data de postagem carimbada pelos Correios 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: 

 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO E CRIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL  

AV. DOS ANDRADAS, 367 - 2º ANDAR / SALAS 301 A 350  

EDIFÍCIO CENTRAL - PRAÇA DA ESTAÇÃO 

CEP: 30120-010 - CENTRO  

BELO HORIZONTE - MG 

 

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 módulos e oficinas deverão contemplar as diretrizes da área, de 
acordo com as metodologias descritas no ANEXO I deste Edital. A proposta deve ser 
apresentada na forma de um texto de no máximo 3 (três) laudas que contenha 
apresentação, objetivos e justificativa. 

4.2. O proponente deverá apresentar currículo e respectivos documentos 
comprobatórios, com ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas na área 
pleiteada, condizentes com sua proposta e com o perfil profissional em que está 
pleiteando vaga (itens 2.1.1, 2.1.2. e 2.1.3.). O proponente deverá apresentar também 
portfólio impresso ou em formato digital (CD, DVD, Blog ou Site). 

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 – 10 (dez) pontos;  

4.3.2. Segunda etapa – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA, com os 
proponentes selecionados na primeira etapa – 10 (dez) pontos: 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: 2,0 (dois) pontos. Qualidade da 
apresentação do portfólio (unidade, clareza e objetividade na apresentação das 
obras artísticas do proponente): 2,0 (dois) pontos. Total: 4 (quatro) pontos. 

4.4.2 Coerência da proposta, considerando sua organização interna, 
embasamento e o contexto em que será aplicada – 3 (três) 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 da área (Anexo I,); 

c) experiência artística e pedagógica do candidato; 

d) disponibilidade do candidato para atender grupos de estudantes 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, Design Popular, Patrimônio Cultural, Música, Teatro, 
Circo 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 e/ou irá criar uma imagem visual, 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). Neste 



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 denotativos e conotativos em imagens visuais da arte e cultura; 

c) domínio de conceitos e capacidade estético-significativa para promover leitura da 
imagem visual que abordem em três níveis de compreensão: 1) nível sintático (significa 
ser capaz de identificar os fundamentos da linguagem visual e elementos inscritos na 
imagem, bem como a relação que eles estabelecem entre si e demais constituintes da 
imagem de modo a formar um todo organizado); 2) nível semântico (significa ser capaz 
de apresentar significações da imagem construídas historicamente); 3) nível pragmático 
(capacidade de generalizações a partir da apreciação da imagem, fundamentadas 
teoricamente, capaz de ampliar os sentidos contidos nas imagens, relacionando-as com 
outros saberes – Filosofia, sociologia, antropologia, etc.). 

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 
27 e 29 de agosto de 2018. 

5.2. O resultado da seleção das propostas será divulgado no dia 30 de agosto de 2018, por ordem 
decrescente de pontuação obtida nas duas etapas no site da FUNDEP. 

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 6 - DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

6.1. Para análise e seleção das propostas será designada 1 (uma) Comissão de Seleção, 
composta de 3 (três) membros. 

6.2. 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.  

6.3. Caberá à Comissão de Seleção a análise e avaliação das propostas, dos currículos, 
dos portfólios, das práticas, das entrevistas e da definição dos concorrentes classificados. 

6.4. Os nomes dos integrantes da Comissão de Seleção serão divulgados juntamente 
com o resultado da seleção, objeto deste Edital, conforme item 5.3.2.  

6.5. A Comissão de Seleção encerrará seus trabalhos com a seleção e devida 
classificação final das propostas.  

CAPÍTULO 7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

Presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP.  

 

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

não cabem recursos. 

 

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

responsáveis, no endereço constante do subitem 3.2, entre 03 e 06 de setembro de 2018. 

Após essa data, as propostas serão destruídas, mantendo-se o registro dos dados 

relativos à seleção. 

 

7.4. 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) 3246-0328. 

 

7.5. 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, 06 de agosto de 2018. 

 

http://www.fundep.ufmg.br/


Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira 

Presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP 

 

 



ANEXO I 
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA ÁREA DE ARTES VISUAIS PARA APRESENTAÇÃO 

DE PROPOSTAS DE OFICINAS – 2018 

1. INTRODUÇÃO. 

 
No processo seletivo em questão, serão aceitas propostas para as seguintes 
modalidades: Curso de Artes Visuais – Longa Duração (para todos os módulos e ciclos), 
Sensibilização (para oficinas de curta duração), Complementação de Estudos e 
Laborátórios de pesquisa. Estas modalidades serão apresentadas e descritas mais 
adiante. 

O cenário atual e a proposta da Área de Artes Visuais, no contexto do Arena - Escola 
Livre de Artes configurou-se entre os anos de 2011 e 2014, ancoradas nas 
experimentações que tiveram lugar nas atividades desenvolvidas neste período, mas 
também por meio de discussões, pesquisas e inferências realizadas nas documentações 
da Área de Artes Plásticas anterior a 2009. O objetivo central é “difundir e problematizar 
a prática das Artes Visuais como uma maneira peculiar de produção de conhecimentos 
e levar essa prática a diferentes regiões de Belo Horizonte como possibilidade de criação 
artística”. Para realizar este objetivo a Área planeja, desenvolve e avalia suas ações a 
partir dos 3 (três) pilares do Arena da Cultura- Escola Livre de Artes: 

 

● Descentralização  
● Diversidade 
● Democratização do acesso 

 

 

2. EIXO ESTRUTURAL:  

 

Assinalam conceitos-chave que buscam alcançar e nortear as diversas atividades e ações da 

Área. O Eixo é descrito em 3 (três) tópicos: 

 
● A imagem e suas histórias; 
● Linguagens, informação, técnicas, tecnologias; 
● A criação (invenção) como procedimento artístico. 

 

 

3. CONTEÚDOS GERAIS: 

 

Conteúdos que guiam as práticas e reflexões e são trabalhados de maneira não 
hierarquizada na formação (Curso de Artes Visuais), nos Laboratórios de Pesquisa, 
Complementação de Estudos e Oficinas de Sensibilização. Os Conteúdos, junto com 3 
(três) pilares do Arena - Escola Livre de Artes servem como parâmetros para planejar, 
fundamentar, desenvolver e avaliar as atividades. De maneira mais precisa, os 
Conteúdos Gerais norteiam e alinhavam Conteúdos Específicos e objetivos de toda e 



qualquer atividade desenvolvida pela Área de Artes Visuais. Conteúdos Gerais são 
apresentados e descritos em 8 (oito) tópicos:  

● Expressão Bidimensional; 
● Expressão Tridimensional; 
● Fundamentos e conceitos da linguagem visual; 
● Histórias das imagens visuais e intersecções com outros modos de expressão; 
● Modos de reprodução da imagem; 
● Apreciação da imagem; 
● Métodos e processos de criação; 
● Modos de circulação da imagem. 

 

4. CONTEÚDOS TRANSVERSAIS 

 

Desde o início do século XX, vários artistas têm estabelecido múltiplas e complexas 
relações com outras modalidades artísticas, com práticas culturais, sociais e políticas e 
com outros territórios de produção de conhecimento. Desse modo, observamos que as 
construções podem ser permeadas por conhecimentos que orbitam, atravessam, 
colidem, somam, subtraem, entre tantas outras possibilidades de articulação que 
transversalizam tempos, saberes, objetos, dizeres. 

Neste sentido, os Conteúdos Transversais são de vital importância no contexto das ações 
da Área. Eles contribuem para estimular experiências mais permeáveis às outras 
criações culturais e artísticas.  Portanto a Área, em todas as suas ações, estimula 
processos que favoreçam a criação de zonas de interseção com as outras Áreas de 
formação e criação artística e cultural do Arena. Estas zonas de interferência podem 
instaurar processos que resultam em objetos artísticos em que orbitam uma constelação 
de saberes que advém da experiência de contato com diferentes focos da arte e da 
cultura. 

Com base nos Eixos Estruturais e nos Conteúdos Gerais indicamos temas de Conteúdos 
Transversais que podem ser um ponto de partida para orientar as discussões e escolhas. 
Estes temas são sintetizados em 4 (quatro) tópicos: 

● A memória individual e coletiva, as identidades culturais e as tradições; 
● O objeto em sua natureza de volume material e simbólico; 
● O corpo, espaço, movimento, representação; 
● Ambiente, paisagem, cidade, espaço urbano. 

 

 

5. MODALIDADES – LINHAS DE AÇÃO. 

 

As Linhas de Ação (modalidades de formação) da Área de Artes Visuais são trabalhadas 
em 4 (quatro) modalidades: 

 
● Curso de Artes Visuais; 



● Oficinas de sensibilização; 
● Estudos Complementares; 

● Laboratórios de Pesquisa. 
 

5.1 Curso de Artes Visuais (Longa Duração) 

 

5.1.1 Ciclo Básico 

 

● Módulo Básico: Neste Ciclo, os estudantes são apresentados aos 
fundamentos da linguagem visual. São “unidades estruturais” básicas: 
ponto, linha, plano, cor, luz, volume, forma, contraste, textura. Estes 
fundamentos são trabalhados por meio dos procedimentos técnicos 
mais comuns na construção de formas bi e tridimensionais. Isto se dá 
por meio da prática e da reflexão que toma os três principais gêneros 
pictóricos: Natureza Morta, Retrato e Paisagem.  No Ciclo Básico as 
práticas permitem aos estudantes experimentarem métodos de criação 
no processo de estruturação da imagem visual: Semelhança, Contraste 
e Contiguidade: a reflexão sobre o processo criativo se dá por meio dos 
diálogos estabelecidos entre os trabalhos produzidos e outras imagens 
e processos já inscritos nas histórias das imagens. Trabalha ainda 
experiências com modos elementares de reprodução da imagem: 
Monotipia, Carimbos, Stencil (Molde Vazado) e Fotocópias. 
 

5.1.2 Ciclo de Desenvolvimento 

 

● Módulo Objeto: Promove práticas e reflexões que fundamentem a 
experimentação com a imagem tendo como eixo estruturador das 
práticas o objeto natural e manufaturado, suas representações e as 
possibilidades de criação em poéticas visuais: técnicas (desenho, 
pintura e escultura), materiais (papel, pano, madeira). Trabalha os 
elementos de linguagem (linha, cor, forma) e histórias das artes visuais; 
destaca nas práticas e reflexões o lugar da “Natureza Morta” nas 
histórias das artes: suas características, significação e relações com a 
contemporaneidade; desenvolve práticas de construção de imagem 
capazes de problematizar processos de criação por acaso e projeto: a 
reflexão sobre o processo criativo se dá por meio dos diálogos 
estabelecidos entre os trabalhos produzidos, outras imagens e 
processos já inscritos nas histórias das imagens; trabalha a 
reprodutibilidade técnica da imagem por meio da Xilogravura. 

 
● Módulo Corpo: Promove práticas e reflexões que fundamentem a 

experimentação com a imagem tendo como eixo estruturador das 
práticas o corpo humano e outras formas orgânicas, suas 
representações e possibilidades de criação em poéticas visuais: 
técnicas (desenho, pintura e escultura), materiais (papel, pano, 
madeira). Trabalha os elementos de linguagem (linha, cor, forma) e 



histórias das artes visuais; destaca nas práticas e reflexões o lugar do 
“Corpo” nas histórias das artes, suas formas de abordagens, 
significações e relações com a produção contemporânea; desenvolve 
práticas de construção de imagem capazes de problematizar processos 
de criação por acaso e projeto: a reflexão sobre o processo criativo se 
dá por meio dos diálogos estabelecidos entre os trabalhos produzidos, 
outras imagens e processos já inscritos nas histórias das imagens; 
trabalha a reprodutibilidade técnica da imagem por meio da Serigrafia. 

 

● Módulo Ambiente: Promove práticas e reflexões que fundamentem a 
experimentação com a imagem tendo como eixo estruturador das 
práticas os ambientes, suas representações e possibilidades de criação 
em poéticas visuais: técnicas (desenho, pintura e escultura), materiais 
(papel, pano, madeira). Trabalha os elementos de linguagem (linha, cor, 
forma) e histórias das artes visuais; destaca nas práticas e reflexões o 
lugar da “Paisagem” nas histórias das artes, suas formas de 
abordagens, significações e relações com a produção contemporânea; 
desenvolve práticas de construção de imagem capazes de 
problematizar processos de criação por recodificação e/ou tradução 
intersemiótica: a reflexão sobre o processo criativo se dá por meio dos 
diálogos estabelecidos entre os trabalhos produzidos, outras imagens e 
processos já inscritos nas histórias das artes. Trabalha a 
reprodutibilidade técnica da imagem por meio da gravura em metal 
utilizando a incisão direta. 

 

5.1.3 Ciclo de Projetos (Poéticas)  

 

O Ciclo de Projetos trabalha em 2 (duas) direções: “Representação do Espaço”: acolhe 

propostas em pintura, desenho e práticas correlatas (Quadrinhos, design gráfico, 

gravura, arte aplicada, colagem, etc) e “Espaço como lugar de Apresentação” 

acolhe propostas em Intervenções Urbanas (Stickers, stêncil, gravura, colagem, 

street art, grafite, etc), Performance e Instalação. De maneira que os 4 (quatro) 

módulos que compõe o ciclo de projetos (poéticas) visam orientar os estudantes 

em seus projetos individuais (poéticas) no Campo de Pesquisa em que ele se 

inscreve (“Representação do Espaço” ou “Espaço como lugar de Apresentação”).  

 
● Módulo Desenho: Desenvolve práticas e reflexões a partir de relações 

que os projetos estabelecem com o Desenho e seus desdobramentos; 
propicia práticas e reflexões acerca dos suportes, técnicas, métodos e 
das relações dos trabalhos com outras práticas artísticas e culturais e 
seus possíveis significados; instaura práticas de construção de imagem 
capazes de suscitar reflexões sobre processos de criação por 
associação de ideias por semelhança, por contraste e por contiguidade 
e trabalha modos de reprodução da imagem: gravura em metal por 
incisão direta.  



 
● Módulo Cor: Desenvolve práticas e reflexões a partir de relações que 

os projetos estabelecem com o Desenho e seus desdobramentos; 
propicia práticas e reflexões acerca dos suportes, técnicas, métodos e 
das relações dos trabalhos com outras práticas artísticas e culturais e 
seus possíveis significados; instaura práticas de construção de imagem 
capazes de suscitar reflexões sobre processos de criação por Acaso e 
Projeto e trabalha modos de reprodução da imagem: gravura em metal 
por incisão direta.  
 

● Módulo Tridimensão: Desenvolve práticas e reflexões a partir de 
relações que os projetos estabelecem com a Tridimensionalidade e seus 
desdobramentos; propicia práticas e reflexões acerca dos suportes, 
técnicas, métodos e das relações dos trabalhos com outras práticas 
artísticas e culturais e seus possíveis significados; instaura práticas de 
construção de imagem capazes de suscitar reflexões sobre processos 
de criação por contato/improvisação a partir da ação e reação com a 
plasticidade e trabalha modos de reprodução da imagem: frotagem, 
monotipia, Carimbos, Stencil (Molde Vazado) e Fotocópias. 

 

● Módulo Multimídia: Desenvolve práticas e reflexões a partir de 
relações que os projetos estabelecem com a Fotografia e Vídeo; 
propicia práticas e reflexões acerca dos suportes, técnicas, métodos e 
das relações dos trabalhos com outras práticas artísticas e culturais e 
seus possíveis significados; instaura práticas de construção de imagem 
capazes de suscitar reflexões sobre processos de criação por 
recodificação e/ou tradução intersemiótica e trabalha modos de 
reprodução da imagem: serigrafia. 

 

5.2 Oficinas de Sensibilização 

 

Estratégia de formação com o objetivo de garantir o direito à vivência e produção de 
bens artísticos e culturais que possuem nas Artes Visuais sua principal característica. 
São atividades oferecidas para pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência em 
Artes Visuais. A carga horária e tempo de duração de cada encontro podem ser 
variáveis. Os encontros são ações que geram provocações, despertam a curiosidade 
e aguçam o interesse sobre as Artes Visuais, por meio da prática e da discussão sobre 
os processos e resultados das experimentações que tem lugar nas oficinas.  

 

 

5.3 Estudos Complementares 

 

 

As oficinas de Estudos Complementares são atividades formativas com temas e 
abordagens específicas e respondem a necessidade de complementação de estudos 
e de qualificação e profissionalização da produção artística e cultural dos estudantes 



do Curso de Artes Visuais, mas também demais interessados da cidade. As atividades 
são realizadas por meio de oficinas com cargas horárias diferenciadas, dependendo 
da demanda, tema, objetivos e níveis de complexidade da abordagem dos conteúdos 
que serão trabalhados: Workshops, Estudos Técnicos, Aprofundamento de Estudos, 
Estudos Especializados e Estudos Avançados. 

 

5.4 Laboratórios de Pesquisa 

 
 
Etimologicamente, a palavra laboratório designa o lugar onde se trabalha. Portanto, 
com prática laboratorial de pesquisa, queremos dizer que cada oficina desta 
modalidade é entendida como espaço de trabalho e pesquisa coletivos, que não 
depende da existência de um espaço físico fechado, estritamente destinado a tal fim. 
Enquanto espaço prático e conceitual propõe práticas, tanto no âmbito da produção 
artística, no estudo e debate e também de circulação de imagens (exposições e 
eventos).   
 

● Pesquisa, produção e circulação de discursividades - Arena 
Conversações. 

● Pesquisa, produção em curadoria, expografia e montagem - Arena 
Galeria. 

● Pesquisa e produção na área da cultura telemática - Arena Pixel 
● Pesquisa e produção na área da cultura telemática - Arena Print 
● Pesquisa em poéticas visuais - Arena Ateliê Livre 
● Pesquisa em tecnologias didáticas e pedagógicas - Arena Educativo 
● Pesquisa em arte no espaço da rua - Arena do Olho da Rua 



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 Referência da Cultura Popular (CRCP) Lagoa do Nado 
Rua Ministro Hermenegildo De Barros, 904 - Itapoã  
CEP: 31710-230 – Belo Horizonte MG  
 
16- Centro Cultural Bairro das Indústrias 
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  


