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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS | 2020 

AUDIOVISUAL – PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP torna público, para 

conhecimento dos (as) interessados (as), que estão abertas as inscrições para a apresentação de 

propostas de oficinas da Área de Audiovisual para o Projeto Arena da Cultura, da Escola Livre de 

Artes Arena da Cultura, da Fundação Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura, com 

realização prevista para 2020, em conformidade com as condições estabelecidas a seguir.  

 

CAPÍTULO 1 – DO OBJETO E DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 

1.1 O presente Edital tem como objeto a seleção de propostas de oficinas da Área de 

Audiovisual para o Projeto Arena da Cultura, da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, 

com realização prevista entre junho e dezembro de 2020, incluindo execução e avaliação. 

 

1.2  Modalidades  

 

1.2.1 Cinema – engloba as possibilidades formativas em torno da linguagem cinematográfica e 

suas diversas vias narrativas. 

 

1.2.2 Multimídia – articula-se em torno da produção de vídeos artísticos no contexto de 

plataformas e em intersecções com outras áreas artísticas (videoarte, videodança, 

videoperformance, videoclipe, mídias sociais, entre outras). 

 

1.2.3 Fotografia – abrange as técnicas de fotografia no universo audiovisual. 

 

1.3 Tipologia das Atividades 

 

1.3.1 Tipologia I: Curta Duração  

Carga horária de 02h (duas horas) a 03h (três horas) semanais, distribuídas em 01 (uma) 

ou 02 (duas) vezes por semana, totalizando entre 30h (trinta horas)  e 36h (trinta e seis 

horas). 

 

1.3.2 Tipologia II: Oficinas Introdutórias  

Carga horária entre 02h (duas horas) e 04h (quatro horas) semanais, distribuídas em 01 

(uma) ou 02 (duas) vezes por semana, totalizando até 60h (sessenta horas). 

 

1.3.3 Tipologia III: Laboratórios 

Carga horária de 03h (três horas) semanais, distribuídas em 01 (uma) vez por semana, 

totalizando até 51h (cinquenta e uma horas). 
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1.3.4 Tipologia IV: Minicurso  

Carga horária em módulos que tenham entre 02h (duas horas) e 03h (três horas) e 

ocorrem em 02 (duas) ou 03 (três) vezes por semana, totalizando entre 60h (sessenta 

horas) e 100h (cem horas). 

 

1.3.5 Tipologia V: Encontros 

Carga horária de 01h (uma hora) a 04h (quatro horas), distribuídas em 01 (um) encontro 

por semana, totalizando até 60h (sessenta horas). 

 

1.3.6 Tipologia VI: Workshop 

Carga horária de 03h (três horas) a 20h (vinte horas), distribuídas a depender do objetivo 

da formação em 01 (um) ou mais encontros por semana. 

 

1.3.7 O (a) proponente também poderá atuar no Projeto INTEGRARTE, realizado pela Escola 

Livre de Artes Arena da Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que 

prevê formação transversal em arte e cultura para agentes públicos da Rede Municipal de 

Educação. 

 

1.3.8 Para mais detalhes sobre oficinas, ciclos e módulos do Projeto Arena da Cultura e Projeto 

INTEGRARTE, verificar ANEXO I deste Edital. 

 

1.4   Locais de Realização 

 

1.4.1 As oficinas e cursos podem ser realizadas nos Centros Culturais, no Centro de Referência 

da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, no Centro de Referência da Juventude, 

no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, no Museu da Imagem e do Som Cine 

Santa Tereza, no Museu da Moda, no Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural, 

conforme endereços apresentados no ANEXO II deste Edital, ou ainda, em outros 

equipamentos culturais da Fundação Municipal de Cultura, distribuídos pelas diversas 

regionais de Belo Horizonte. 

 

1.4.2 Em caso de eventual necessidade, as oficinas podem ser realizadas em outros espaços 

públicos da cidade de Belo Horizonte.  

 

CAPÍTULO 2 – DOS (AS) PROPONENTES 

 

2.1 Poderão apresentar propostas somente pessoas físicas, que sejam civilmente capazes, 

diretamente responsáveis pelo planejamento e execução de suas propostas.  

 

2.2 É desejável que o (a) proponente possa atuar de forma transversal e tenha formação 

diversa que leve em consideração experiência docente, mas também a prática artística e 

criativa do (a) professor (a), podendo ser graduado (a) ou não, mas com alguma 

experiência, sobretudo, em ações de formação em audiovisual no contexto dos territórios 

diversos e comunidades das periferias de Belo Horizonte. 

 



 

3 

 

2.3 O (A) mesmo (a) proponente poderá apresentar propostas para as diversas ações 

formativas da área, sejam elas oficinas, workshop, laboratórios, encontros e minicursos, 

apresentados no item 1.3 e também nas modalidades de Cinema, Multimídia e Fotografia, 

apresentadas no item 1.2. 

 

2.4 O (A) proponente deverá apresentar currículo e respectivos documentos comprobatórios, 

com ênfase nas experiências artísticas, didáticas e pedagógicas condizentes com sua 

proposta.  

 

2.5 O (A) mesmo (a) proponente poderá apresentar projetos de oficinas para uma ou mais 

modalidades. 

 

2.6 Não poderão participar do processo de seleção funcionários (as) da Administração Direta e 

Indireta do Município de Belo Horizonte. 

 

2.7 Para o desenvolvimento das propostas, será repassada ao (à) proponente a importância 

de R$ 45,63 (quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) como valor bruto por hora 

aula em regime celetista.  

 

2.8 O (A) proponente concorda, caso a Comissão de Seleção julgue procedente, ajustar e 

adaptar sua proposta para ser implementada em qualquer modalidade, e nos percursos 

formativos da área de Audiovisual .  

 

CAPÍTULO 3 – DAS PROPOSTAS 

 

3.1 Serão selecionadas até 03 (três) propostas.  

 

3.2 As propostas selecionadas passarão a compor um Banco de Propostas e terão validade de 

até 24 (vinte e quatro) meses após a publicação do resultado. 

 

3.3 O (A) proponente selecionado (a) será convocado (a) de acordo com a demanda de 

oficinas, respeitando-se a ordem de classificação e a compatibilidade entre as propostas e 

as atividades a serem oferecidas. 

 

3.4 As propostas selecionadas serão executadas nos equipamentos, conforme item 1.4 e 

ANEXO II, em dias e horários pré-estabelecidos pela gestão do projeto, entre segunda-

feira e sábado, nos turnos da manhã, tarde e noite. 

 

CAPÍTULO 4 – DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 Os (As) interessados (as) em participar do processo seletivo devem enviar suas propostas 

no período de 03 a 20 de abril de 2020. 

 

4.2 As propostas devem ser enviadas EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL, para o endereço 

eletrônico selecaoarenadacultura@fundep.com.br, com envio até às 23:59 do dia 20 de 

abril de 2020, conforme o horário de Brasília / DF – Brasil.  

 

mailto:selecaoarenadacultura@fundep.com.br
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4.3 AS PROPOSTAS ENVIADAS APÓS O HORÁRIO E DATA DE ENCERRAMENTO DO 

PRAZO SERÃO INDEFERIDAS E DESCONSIDERADAS. 

 

4.4 SERÁ VALIDADO COMO COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO E DATA AS INFORMAÇÕES 

CONTIDAS NO RECEBIMENTO DO E-MAIL. 

 

4.5 A comprovação da realização da inscrição se dará por e-mail através do envio de 

COMUNICADO DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO. É de inteira 

responsabilidade do (a) proponente acompanhar o recebimento do e-mail direcionado para 

o endereço eletrônico utilizado para realização da inscrição. 

 

4.6 As inscrições serão protocoladas conforme a ordem de recebimento. O (a) proponente 

receberá o registro de protocolo da inscrição no COMUNICADO DE CONFIRMAÇÃO DE 

RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO. 

 

4.7 As propostas devem ser enviadas em um único e-mail com a seguinte identificação no 

campo do assunto: INSCRIÇÃO AUDIOVISUAL – NOME COMPLETO DO (A) 

PROPONENTE. 

 

4.8 Todos os arquivos deverão ser enviados em formato PDF e não poderão ultrapassar a 

quantidade total de 24,99 MB (megabytes). Os e-mails enviados a partir de 25MB não 

serão recebidos devido ao limite do domínio. 

 

4.9 Para realização da inscrição deverá ser enviada a digitalização dos seguintes documentos: 

 

4.9.1 Formulário de Inscrição, disponível para preenchimento na página eletrônica da Fundep 

(http://www.fundep.ufmg.br/), conforme modelo do ANEXO IV, devidamente preenchido e 

assinado pelo (a) proponente, podendo a assinatura ser digitalizada. 

 

4.9.2 Formulário de Proposta de Oficina, disponível para preenchimento na página eletrônica da 

Fundep (http://www.fundep.ufmg.br/), conforme modelo do ANEXO V, devidamente 

preenchido e assinado pelo (a) proponente, podendo a assinatura ser digitalizada. Na 

proposta deverá constar a apresentação, os objetivos, justificativa, sugestão de ementa a 

ser desenvolvida e metodologia de trabalho. 

 

4.9.3 Documento Oficial de Identificação com foto. 

 

4.9.4 Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal – CPF. 

 

4.9.5  Currículo e respectivos documentos comprobatórios, com ênfase nas experiências 

artísticas, didáticas e pedagógicas na área de sua proposta. 

4.10 Serão indeferidas as inscrições apresentadas de qualquer forma diversa da descrita nos 

itens anteriores. 

 

4.11 A Fundep não se responsabiliza por qualquer envio de documentação referente à inscrição 

não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, 

http://www.fundep.ufmg.br/
http://www.fundep.ufmg.br/
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de congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que 

impossibilitem a efetivação do recebimento da inscrição. 

 

4.12 É de inteira responsabilidade dos (as) interessados (as) acompanhar a publicação de todos 

e quaisquer atos e/ou comunicados referentes a este Edital, na página eletrônica da 

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

 

4.13 O ato de inscrição no processo seletivo implica a aceitação de todas as condições 

estipuladas no presente Edital. 

 

CAPÍTULO 5 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 Os (As) proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

5.1.1 Proposta para oficina que contemple as diretrizes da área, de acordo com a abordagem 

metodológica,  percursos formativos e as modalidades descritas no ANEXO I. Na proposta 

deve constar a apresentação, os objetivos e a justificativa, relacionados às experiências 

artísticas, didáticas e profissionais do (a) proponente; 

 

5.1.2 Currículo do (a) proponente e respectivos documentos comprobatórios, com ênfase nas 

experiências artísticas, didáticas e pedagógicas na área de sua proposta; 

 

5.1.3 Disponibilidade de horários, entre segunda-feira e sábado, nos turnos da manhã, tarde e 

noite.  

 

5.2 A seleção das propostas será realizada em 02 (duas) etapas, a saber: 

 

A) Primeira Etapa – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA – 10 (dez) pontos 

Análise da documentação, propostas e currículos;  

  

B) Segunda Etapa – ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA – 10 (dez) pontos 

Entrevista individual com os (as) proponentes selecionados na Primeira Etapa. 

 

5.3 Na Primeira Etapa, a Comissão de Seleção fará a análise da documentação, propostas 

apresentadas e currículos, distribuindo 10 (dez) pontos, levando-se em consideração os 

critérios a seguir: 

 

A) Comprovação da formação, acadêmica ou informal, das experiências artísticas, 

pedagógicas e didáticas do (a) proponente – 03 (três) pontos; 

 

B) Consistência da fundamentação da proposta: qualidade do conteúdo e coerência com 

as “DIRETRIZES, OBJETO E EMENTAS DA ÁREA” (ANEXO I) e o estabelecido no 

percurso formativo e modalidade, a que se refere a proposta – 04 (quatro) pontos;  

 

C) Conexões entre experiência, prática profissional do (a) proponente e a proposta 

apresentada – 3,0 (três) pontos. 

 

http://www.fundep.ufmg.br/
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5.4 Somente serão selecionadas para a Segunda Etapa as propostas que alcançarem 07 

(sete) pontos ou mais. 

 

5.5 Na Segunda Etapa, a Comissão de Seleção realizará as entrevistas entre 06 e 15 de maio 

de 2020, a serem agendadas diretamente com os (as) proponentes selecionados na 

Primeira Etapa.  

 

5.6 As entrevistas poderão ser realizadas de forma presencial ou remota, via chamada 

telefônica de voz e/ou vídeo, ou ainda, por videoconferência.   

 

5.7 A entrevista será pontuada de 0 a 10 (zero a dez) pontos, a partir dos seguintes critérios: 

 

A) Domínio oral dos conteúdos da proposta e coerência na defesa do cronograma de 

atividades e das conexões com a própria prática profissional, artística e cultural e com 

as diretrizes da área; 

 

B) Capacidade de comunicação oral (entendimento e objetividade diante das questões 

formuladas pelos membros da comissão); 

 

C) Conhecimentos sobre as Diretrizes da Área (ANEXO I); 

 

D) Experiência artística e pedagógica do (a) proponente; 

 

E) Disponibilidade do (a) proponente para atender grupos de estudantes em horários e 

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

 

F) Capacidade do (a) proponente em desenvolver práticas interdisciplinares com as 

outras áreas artísticas da Escola Livre de Artes Arena da Cultura (Artes Visuais, Circo, 

Dança, Design Popular, Música, Patrimônio Cultural, Teatro e/ou outras práticas 

culturais); 

 

CAPÍTULO 6 – DAS PROPOSTAS APROVADAS 

 

6.1 Serão classificadas as propostas que obtiverem pontuação igual ou superior a 14 

(quatorze) pontos, somando-se as 02 (duas) etapas. 

 

6.2 Havendo empate entre proponentes com a mesma pontuação final, somadas as 02 (duas) 

etapas, o desempate seguirá os seguintes critérios de pontuação: 

 

A) maior pontuação na Primeira Etapa; 

 

B) maior pontuação na Segunda Etapa. 

 

6.3 Caso ainda persista o empate entre as pontuações, a Comissão de Seleção estabelecerá o 

desempate, de acordo com a demanda de oficinas, respeitando a compatibilidade entre as 

propostas e as atividades a serem oferecidas. 
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6.4 O resultado preliminar da Segunda Etapa da seleção de propostas será divulgado em 20 

de maio de 2020 por ordem decrescente de pontuação.  

 

6.5 Caberá recurso da classificação das propostas, limitado a eventuais erros ou omissões na 

contagem dos pontos, impetrados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sendo 

enviados EXCLUSIVAMENTE em 21 e 22 de maio de 2020. 

 

6.6 Os recursos deverão ser impetrados EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL, para o endereço 

eletrônico selecaoarenadacultura@fundep.com.br, com envio até às 23:59 do dia 22 de 

maio de 2020, conforme o horário de Brasília / DF – Brasil. 

 

6.7 OS RECURSOS ENVIADOS APÓS O HORÁRIO E DATA DE ENCERRAMENTO DO 

PRAZO SERÃO INDEFERIDOS E DESCONSIDERADOS. 

 

6.8 SERÁ VALIDADO COMO COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO E DATA AS INFORMAÇÕES  

CONTIDAS NO RECEBIMENTO DO E-MAIL. 

 

6.9 A comprovação da interposição de recurso se dará por e-mail através do envio de 

COMUNICADO DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO. É de inteira 

responsabilidade do (a) proponente acompanhar o recebimento do e-mail direcionado para 

o endereço eletrônico utilizado para realização da interposição do recurso. 

 

6.10 Os recursos serão protocolados conforme a ordem de recebimento. O (a) proponente 

receberá o registro de protocolo da interposição de recurso no COMUNICADO DE 

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO. 

 

6.11 Os recursos deverão ser enviados em um único e-mail com a seguinte identificação no 

campo do assunto: RECURSO AUDIOVISUAL – NOME COMPLETO DO (A) 

PROPONENTE. 

 

6.12 Todos os arquivos deverão ser enviados em formato PDF e não poderão ultrapassar a 

quantidade total de 24,99 MB (megabytes). Os e-mails enviados a partir de 25MB não 

serão recebidos devido ao limite do domínio. 

 

6.13 Os recursos deverão ser enviados em formulário próprio para interposição, disponível para 

preenchimento na página eletrônica da Fundep (http://www.fundep.ufmg.br/), conforme 

modelo do ANEXO VI, devidamente preenchido e assinado pelo (a) proponente, podendo a 

assinatura ser digitalizada, não cabendo a apresentação de documentos não enviados no 

momento da inscrição. 

 

6.14 Após o envio do recurso, não serão admitidas alterações ou complementações de qualquer 

natureza na documentação enviada, sob pena de indeferimento do recurso. 

 

6.15 Serão indeferidos os recursos apresentados de qualquer forma diversa da descrita nos 

itens anteriores. 

 

mailto:selecaoarenadacultura@fundep.com.br
http://www.fundep.ufmg.br/
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6.16 A Fundep não se responsabiliza por qualquer envio de recurso não recebido por motivos 

de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a efetivação do 

recebimento do recurso. 

 

6.17 Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção e devidamente respondidos no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, quando será enviado o resultado da análise dos recursos, 

em 29 de maio de 2020, EXCLUSIVAMENTE via e-mail para os requerentes das 

interposições de recurso. 

 

6.18 A divulgação da classificação final da seleção de propostas será realizada em 01 de junho 

de 2020, na página eletrônica da Fundep (http://www.fundep.ufmg.br/). 

 

6.19 As propostas classificadas passarão a compor um Banco de Propostas e terão validade de 

até 24 (vinte e quatro) meses após a publicação do resultado. 

 

6.20 Os (As) proponentes classificados (as) serão convocados (as) de acordo com a demanda 

de oficinas, respeitando-se a ordem de classificação e a compatibilidade entre a proposta e 

a oficina a ser oferecida.  

 

CAPÍTULO 7 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

7.1 Para análise e seleção das propostas será designada uma Comissão de Seleção 

composta de 03 (três) membros. A Comissão será responsável pela avaliação de todas as 

propostas, atuando de maneira integrada e transversal. 

 

7.2 Caberá à Comissão de Seleção a análise e avaliação das documentações, das propostas, 

currículos, entrevistas e definição das propostas classificadas. 

 

7.3 Os (as) integrantes da Comissão de Seleção serão designados pelo Presidente da 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP e poderão ser substituídos a 

qualquer tempo, em caso de impossibilidade de participação decorrente de caso fortuito ou 

de força maior, por outros igualmente idôneos. 

 

7.4 Os nomes dos (as) integrantes da Comissão de Seleção serão divulgados juntamente com 

o resultado da seleção, objeto deste Edital. 

 

7.5 A Comissão de Seleção encerrará seus trabalhos com a seleção das propostas. 

 

CAPÍTULO 8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 Todas e quaisquer decisões da Comissão de Seleção serão soberanas e definitivas, para 

as quais não cabem recursos. 

 

8.2 Os casos omissos, relativos ao presente Edital, serão decididos pelo Presidente da 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP.  

 

http://www.fundep.ufmg.br/
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8.3 Quaisquer esclarecimentos aos (às) interessados (as) poderão ser prestados 

EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL, através do endereço eletrônico 

selecaoarenadacultura@fundep.com.br. 

 

8.4 Os esclarecimentos deverão ser solicitados com a seguinte identificação no campo do 

assunto: ESCLARECIMENTOS AUDIOVISUAL – NOME COMPLETO DO (A) 

INTERESSADO. 

 

8.5 O presente Edital encontra-se disponível na página eletrônica da Fundep 

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

 

8.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte – Minas Gerais para dirimir quaisquer 

dúvidas e/ou controvérsias oriundas desse Edital, com renúncia expressa a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

 

Belo Horizonte, 03 de abril de 2020. 

 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:selecaoarenadacultura@fundep.com.br
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ANEXO I 

 

DIRETRIZES, OBJETO E EMENTAS DA ÁREA – AUDIOVISUAL 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O universo das imagens é um campo de disputas históricas em torno de narrativas, da 

invenção de si mesmo e do direito de olhar. Não à toa as palavras imagem e imaginação 

têm o mesmo cerne linguístico, quando se pensa em produção de imagens reflete-se 

também sobre invenção de mundos, sobre um embate com imagens estereotipadas e 

sobre aspectos e criação de uma linguagem audiovisual que possa de fato dialogar com os 

diversos territórios, corporeidades e existências. 

 

Em seus estudos, a intelectual Beatriz Nascimento pontua que o processo de escravização 

e colonização no Brasil infringiu aos povos negros e os povos originários a perda da 

imagem. “É preciso a imagem para recuperar a identidade. Tem-se que tornar-se visível 

[...] A invisibilidade está na raiz da perda da identidade” (NASCIMENTO, 2018, p. 330). 

 

Avançando em torno dessa reflexão, pode-se inferir que mais que uma perda, houve um 

roubo da imagem imposto pelo colonialismo, e, paralelo a isso é necessário pensar e criar 

didático-artístico e politicamente formas de retomada dessa imagem. O comprometimento 

com a democratização do acesso ao Direito Cultural na Escola Livre de Artes Arena da 

Cultura se configura como um terreno fértil para empreender a criação da área de 

audiovisual conduzida por este pensamento de retomada da imagem. 

 

Por meio de práticas descentralizadas em territórios diversos da cidade, é possível 

compreender e fomentar formas autênticas de produção de imagens como um caminho 

paraviabilizar processos de emancipação e fortalecimento das identidades de estudantes. 

A construção de uma linguagem audiovisual que se articule em torno da reinvenção dos 

sujeitos, para acolher, evidenciar e fabular memórias, concretiza a democratização do 

acesso ao Direito Cultural. 

 

A Área de Audiovisual chega à uma Escola que possui uma abordagem metodológica 

sólida, desenvolvida e aprimorada por mais de vinte anos, ao mesmo tempo em que 

provoca novos desafios e modos de fazer. Seguindo o mesmo percurso de criação das 

outras áreas da ELA-Arena, propõe-se que inicialmente as atividades ocorram, em sua 

maioria, em territórios descentralizados, na perspectiva de democratização do acesso. 

 

No contexto atual, com a redução dos custos de produção e a amplitude de recursos 

multimídia viabilizados também por plataformas web, o audiovisual é uma das linguagens 

que mais cresce no Brasil. Por meio de telefones celulares, muitas pessoas produzem 

imagens e vídeos que circulam pela internet. Ao mesmo tempo, plataformas digitais de 

filmes e séries, bem como iniciativas comunitárias de cineclubismo são 

caminhoscontemporâneos de acesso à área. Sendo assim, uma formação em Audiovisual 

precisa atentar-se para a maneira como as pessoas lidam com o acesso à tecnologia e 

produzem imagens e ao mesmo tempo facilitar o acesso a recursos tecnológicos de alta 

tecnologia e infra estruturas variadas. 
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As possibilidades são múltiplas dentro do Audiovisual, e a formulação da área deve ocorrer 

em constante expansão e diálogo com as expressões artísticas contemporâneas, de modo 

a fomentar um olhar atento e crítico acerca da produção de imagens. Olhar este, que se 

evidencie na elaboração de roteiros, filmagem, edição, elaboração de vídeos, fotografia, 

experimentações em animação, curadoria, crítica, preservação, criação de videoclipes, 

construção de personagem, formação de espectadores(as) e nos diversos caminhos da 

produção de imagem e narrativas. 

 

Nos processos de formação pretende-se proporcionar o contato com as várias ferramentas 

tecnológicas de comunicação e criação artística, utilizando diversos suportes audiovisuais. 

As atividades de Audiovisual têm como objetivo apresentar aos(às) estudantes do Arena 

da Cultura diferentes abordagens, visando uma educação crítica do olhar por meio da 

valorização da prática e da experimentação. 

 

Durante as atividades serão desenvolvidos exercícios de percepção e de caráter sensorial, 

demonstrando a diversidade de imagens e sons que povoam o cotidiano e as 

possibilidades de apropriação do entorno das comunidades. A Área promoverá a reflexão 

sobre a realização de filmes que utilizam câmeras digitais e recursos tecnológicos não tão 

distantes dos contextos das oficinas, na prerrogativa de desconstruir o imaginário da 

impossibilidade de realização de vídeos com qualidade por celulares e câmeras de menor 

custo. Bem como, promoverá a reflexão sobre a produção tendo em vista todos os 

formatos tecnológicos disponíveis. A fruição, por meio da exibição de filmes e da própria 

experimentação de estudantes deve instigar possibilidades poéticas que priorizem as 

ideias, as identidades e as autorias nos contextos possíveis de realização.  

 

As atividades do Audiovisual terão como principais objetivos, entre os (as) estudantes: 

 

 trabalhar o olhar. Observar o mundo, observar a si mesmo (a), coletar imagens que 

junto à outras podem propor narrativas e invenções artísticas; 

 

 descobrir a si mesmo como realizador (a) e não receptor (a) passivo(a) de imagens que 

o cotidiano ou as grandes mídias impõem; 

 

 inventar mundos a partir da produção de imagens, provocar que as práticas 

audiovisuais aconteçam a partir de cada indivíduo. A visão deixa de ser um ato 

corriqueiro e passa a ter dimensão criativa. 

 

A equipe de profissionais da Área deve ter composição diversa que leva em consideração 

experiência docente, mas também a prática artística e criativa do (a) professor (a), 

podendo ser graduado ou não, mas com alguma experiência, sobretudo, em ações 

deformação em audiovisual no contexto dos territórios e comunidades periféricas de Belo 

Horizonte.  
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2. PROGRAMA BH NAS TELAS E SUAS INTERFACES COM A ESCOLA LIVRE DE 

ARTES ARENA DA CULTURA NA ÁREA DA FORMAÇÃO 

 

A parceria construída desde 2017 e concretizada em 2019, entre o NPD e a ELA-Arena 

segue adiante em 2020 no intuito de somar forças ao setor. O Programa BH nas Telas, no 

contexto da SMC, ampliou as ações desenvolvidas na área de Audiovisual com editais 

específicos para fomento, circulação, difusão e formação. O programa se divide em cinco 

eixos: política de preservação, política de difusão, política de formação e capacitação, 

política de fomento e investimento e a Belo Horizonte Film Comission. 

Dentre as principais ações de formação e capacitação do BH nas Telas, está a 

implantação do Núcleo de Produção Digital de Belo Horizonte que conta com oficinas 

voltadas para capacitação e sensibilização audiovisual. O NPD/BH – além de desenvolver 

formação, será um equipamento público da Prefeitura de Belo Horizonte que visa à 

democratização dos meios e espaços de produção audiovisual, facilitando o acesso a 

equipamentos, espaços e cursos relacionados à produção digital, por meio das seguintes 

ações: 

 Realização de atividades (cursos, oficinas, mostras, palestras) voltadas para a formação 

audiovisual, contemplando propostas de capacitação, formação e sensibilização 

audiovisual; 

 

 Fortalecimento da indústria audiovisual local por meio de acesso a equipamentos de 

produção digital e o aprimoramento profissional e artístico de técnicos e realizadores 

audiovisuais nas mais diversas funções; 

 

 Formação e consolidação de parcerias com entidades privadas e com o Poder Público 

nas esferas municipal, estadual e federal visando o desenvolvimento da atividade 

audiovisual em Belo Horizonte; 

 

 Oferta de espaços de formação e compartilhamento audiovisual democráticos e 

acessíveis, respeitando a diversidade, com estrutura humana, física, tecnológica e 

metodológica; 

 

 Colaboração no aprimoramento da linguagem audiovisual por meio do fortalecimento da 

indústria e a democratização dos meios de produção digital. 

 

3. MODALIDADES 

 

Neste primeiro desenho, as modalidades formativas da área de Audiovisual são alinhadas 

em: 

 

 Cinema – engloba as possibilidades formativas em torno da linguagem cinematográfica 

e suas diversas vias narrativas; 
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 Multimídia – articula-se em torno da produção de vídeos artísticos diversos no contexto 

de plataformas e em intersecções com outras áreas artísticas (vídeo arte, vídeo dança, 

vídeo performance, vídeo clipe, mídias sociais, entre outras); 

 

 Fotografia – abrange as técnicas de fotografia e sua utilização no universo audiovisual. 

 

Esta proposta inicial norteia os primeiros passos da área, mas já aliadas, como 

mencionado, às reflexões em torno de imagem e imaginário, à retomada da imagem e às 

aproximações e distanciamentos entre imagem e memória. Bem como, considerando a 

invenção de mundos a partir da produção de imagens, aspectos de formação de público, 

redes de exibidores, audiovisual e a cultura das infâncias e o audiovisual comunitário. 

 

A Área também desenvolverá suas atividades no âmbito do Projeto Integrarte, refletindo 

sobre o campo da Arte e da Educação na perspectiva de qualificar práticas didáticas de 

Agentes Públicos da Educação. 

 

4. PERCURSOS FORMATIVOS 

 

A princípio, com a carga horária prevista para 2020, a área contará com as seguintes 

tipologias de atividades: 

 

 Oficinas de Curta Duração; 

 Laboratórios; 

 Workshops; 

 Encontros; 

 Minicursos. 

 

Cada uma dessas ações têm naturezas, objetivos e públicos interessados distintos. E no 

âmbito do INTEGRARTE há perspectivas múltiplas em audiovisual e educação, imagens 

como ferramenta de ensino aprendizagem e imagens para fomentar a liberdade criativa no 

contexto educacional. 

 

4.1 Oficinas de Curta Duração 

 

As oficinas de curta duração atendem ao fomento, proposição, e condução das demandas 

em torno da formação em Audiovisual da ELA-Arena. O objetivo é difundir a Área 

oferecendo ementas com conteúdos para iniciantes que abarcam um público a partir de 06 

anos até a terceira idade, mas também com conteúdos específicos para pessoas com ou 

sem experiência prévia. Oferecidas nas unidades culturais descentralizadas e, 

ocasionalmente, no NUFAC, essas oficinas têm encontros semanais de duas horas dentro 

do calendário semestral letivo. 

 

A) Audiovisual e Cultura da Infância 

 

As oficinas de curta duração voltadas para crianças possibilitam a mobilização de 

demandas e o ensino na Área em diversas frentes. Da fotografia à animação, podem 

ser desenvolvidas atividades e exercícios de percepção e de caráter sensorial, tendo a 
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ludicidade como fator primordial no desenvolvimento das atividades. Na brincar, a 

criança pode construir sua própria narrativa, criar personagens, explorar e trabalhar 

sua imaginação. Por meio de brinquedos anteriores à criação do cinema, a criança 

pode experienciar a ilusão de movimento provocada por mecanismos óticos e por 

princípios básicos da formação em audiovisual. 

 

Pensar a formação audiovisual sob esta perspectiva, visa a afirmação ao direito à 

cultura da infância e formação de crianças, adolescentes e adultos com um espírito 

brincante, criativo, solidário, democrático e transformador. Assim, também é possível o 

desenvolvimento de atividades, por meio do INTEGRARTE, tendo em vista que a 

cultura da infância também está presente nos adultos e o trabalhos com educadores 

contribui para uma pedagogia emancipadora e o bem viver. 

 

B) Laboratórios de Pesquisa 

 

Espaço criado para estudantes interessados(as) em vivenciar processos de pesquisa 

e experimentação por meio de práticas de criação e estudo de técnicas específicas. 

Nos laboratórios de pesquisa alunos(as) e interessados(as) são convidados(as) ao 

exercício de desenvolvimento da autonomia a partir de projetos desenvolvidos 

individualmente ou em grupos. 

 

C) Encontros 

 

A natureza dos Encontros é bastante livre e busca radicalizar a ideia de 

democratização do acesso, já que não exige inscrição prévia e a participação do(a) 

interessado(a) pode se dar por mais de um encontro ou em apenas um dia, sem que 

isso afete a qualidade da experiência vivenciada. 

 

D) Workshops 

 

Alinhados ao objetivo das oficinas de curta duração que visam propiciar uma 

experiência formativa artística e cultural que se encerra em si, os workshops são 

vivências que buscam provocar o contato e o aprendizado do(a) estudante num 

espaço de tempo ainda mais conciso, geralmente com recorte de algum tema ou 

prática específica. 

 

E) Minicursos 

 

A fim de distinguir esta modalidade de oferta, as oficinas e minicursos do Núcleo de 

Produção Digital buscam atender pessoas que estão, ou que desejam estar, inseridas 

na cadeia produtiva do Audiovisual. Com ementas específicas e utilização de ilhas de 

edição e equipamentos do NPD, os processos pedagógicos ofertados pretendem 

aproximar estudantes do universo da realização, circulação e das etapas de produção 

dos processos. 
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Este percurso formativo é destinado ainda para quem deseja expandir conhecimentos 

considerando suas experiências prévias, aprimorar o estudo de técnicas específicas e 

se aproximar do mercado cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

ANEXO II 

  

ENDEREÇOS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

   

REGIONAL BARREIRO 

  

● Centro Cultural Bairro das Indústrias – CCBDI 

Rua dos Industriários, 289, Bairro Novo das Indústrias 

(31) 3277-9176  

 

● Centro Cultural Lindéia Regina – CCLR 

Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445, Regina 

(31) 3277-1515 

 

● Centro Cultural Urucuia – CCU 

Rua W3, 500, Urucuia 

(31) 3277-1531 

  

● Centro Cultural Vila Santa Rita – CCVSR 

Rua Ana Rafael dos Santos, 149, Vila Santa Rita 

(31) 3277-1519 

  

REGIONAL CENTRO SUL 

  

● Centro Cultural Vila Fátima – CCVF 

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

(31) 3277-8193 

  

● Centro Cultural Vila Marçola – CCVM 

Rua Mangabeira da Serra, 320, Serra 

(31) 3277-5250 

 

● Centro de Referência da Juventude – CRJ e Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte 

Praça Rui Barbosa, 50, Centro - Ref. Praça da Estação 

(31) 3277-9795 

  

● Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte – MIS-BH 

Avenida Álvares Cabral, 560, Lourdes 

(31) 3277-4131 

 

● Museu da Moda de Belo Horizonte – MUMO 

Rua da Bahia, 1.149, Centro 

(31) 3277-9248  

 

● Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural – NUFAC 

Avenida dos Andradas, 367, 2º andar, Salas 301 a 350, Centro - Ref. Praça da Estação 

(31) 3277-4644 
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REGIONAL LESTE 

  

● Centro Cultural Alto Vera Cruz –  CCAVC 

Rua Padre Júlio Maria, 1.577, Alto Vera Cru 

(31) 3277-5312 

 

● Centro Cultural São Geraldo – CCSG 

Avenida Silva Alvarenga, 548, São Geraldo 

(31) 3277-5648 

 

● Museu da Imagem e do Som Cine Santa Tereza – MIS-CST 

Núcleo de Produção Digital – NPD-BH 

Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza 

(31) 3244-4699  

 

REGIONAL NORDESTE 

  

● Centro Cultural Usina de Cultura – CCUC 

Rua Dom Cabral, 765, Ipiranga 

(31) 3277-6052 

  

● Centro de Artes Unificadas – CEU Paulo VI 

Rua Neblina, 120, Paulo VI 

(31) 3277-6840 

  

REGIONAL NOROESTE 

  

● Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira – CCLAO 

Av. Presidente Antônio Carlos, 821, Lagoinha 

(31) 3277-6077 

  

● Centro Cultural Padre Eustáquio – CCPE 

Rua Jacutinga, 821, Padre Eustáquio 

(31) 3277-8394 

  

REGIONAL NORTE 

  

● Centro Cultural Jardim Guanabara – CCJG 

Rua João Álvares Cabral, 277, Jardim Guanabara 

(31) 3277-6703 

  

● Centro Cultural São Bernardo – CCSB 

Rua Edna Quintel, 320, São Bernardo 

(31) 3277-7416 

  

● Centro Cultural Zilah Spósito – CCZS 

Rua Carnaúba, 286, Conjunto Zilah Spósito/Jaqueline 

(31) 3277-5498 
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REGIONAL OESTE 

  

● Centro Cultural Salgado Filho – CCSF 

Rua Nova Ponte, 22, Salgado Filho 

(31) 3277-9625 

  

REGIONAL PAMPULHA 

  

● Centro Cultural Pampulha – CCP 

Rua Expedicionário Paulo de Souza, 185, Urca 

(31) 3277-9292 

  

● Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado – CRCP LN 

Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã 

(31) 3277-7420 

  

REGIONAL VENDA NOVA 

  

● Centro Cultural Venda Nova – CCVN 

Rua José Ferreira Santos, 184, Novo Letícia 

(31) 3277-5533 
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ANEXO III  

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS 2020 

PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ETAPA PERÍODO 

Inscrição 03 a 20 de abril de 2020 

Divulgação dos (as) Proponentes Selecionados (as) para a Segunda Etapa 04 de maio de 2020 

Realização das Entrevistas - Segunda Etapa 06 a 15 de maio de 2020 

Divulgação do Resultado Preliminar da Segunda Etapa 20 de maio de 2020 

Prazo para Interposição de Recursos 21 e 22 de maio de 2020 

Envio do Resultado da Análise dos Recursos 29 de maio de 2020 

Divulgação da Classificação Final 01 de junho de 2020 
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ANEXO IV  

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS 2020 

PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 
 

Declaro serem verdadeiras as informações apresentadas. 

 

 

 

Local:                                                        Data: ____/____/______ 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Proponente 

 

Área:     (      ) Audiovisual       (      ) Bastidores das Artes       (      ) Gestão e Produção Cultural 

Nome Completo do (a) Proponente: 

Título da Proposta: 

Data de Nascimento: ____/____/______     Idade: 

Sexo:                    (      ) F                    (      ) M                    (      ) Prefiro Não Declarar             

Número do Documento de Identidade: 

Número do CPF:                                                           

Endereço:  

Complemento: 

Bairro: CEP: 

Cidade: UF: 

Telefone Celular: (      ) Telefone  Fixo: (      ) 

E-mail: 
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ANEXO V  

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS 2020 

PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE OFICINA 

 

 
 

Declaro serem verdadeiras as informações apresentadas. 

 

 

Local:                                                            Data:___/___/_______ 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Proponente 

Área:     (      ) Audiovisual       (      ) Bastidores das Artes       (      ) Gestão e Produção Cultural 

Nome Completo do (a) Proponente: 

Título da Proposta: 

Número do Documento de Identidade: 

PROPOSTA DE OFICINA 

 

(EXPLICITAR  A APRESENTAÇÃO, OS OBJETIVOS, JUSTIFICATIVA, SUGESTÃO DE 

EMENTA A SER DESENVOLVIDA E METODOLOGIA DE TRABALHO): 
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ANEXO VI  

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS 2020 

PROJETO ARENA DA CULTURA 

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA 

 

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

 

Declaro serem verdadeiras as informações apresentadas. 

 

 

 

Local:                                                        Data: ____/____/______ 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Proponente 

Área:     (      ) Audiovisual       (      ) Bastidores das Artes       (      ) Gestão e Produção Cultural 

Nome Completo do (a) Proponente: 

Título da Proposta: 

Número do Documento de Identidade: 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

  A decisão objeto de contestação é (EXPLICITAR A DECISÃO A SER CONTESTADA): 

 

 

 

 

 

 

 

  Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

 

 

 

 

 

 

 

 


