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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS | 2020 

BASTIDORES DAS ARTES – 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 Bastidores das Artes 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 

Bastidores das Artes 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 Modalidade 1 – Sensorialidades, Visualidades e Tecnologias do Espaço 

 

Estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, preparação, construção e 

montagem do espaço artístico ou cena, em suas diversas modalidades de lugar expositivo 

para a presença, acontecimento ou apresentação de obras plásticas ou patrimoniais.  

 

1.2.1.1 Conteúdos e Práticas  

 

Cenografia; Projetos Cenográficos, Tipologias e dramaturgias de montagem e uso do 

Espaço; Modalidades de Cena, Exposição, Instalação, Ocupação, Intervenção, Cortejo e 

Performance; Iluminação; Projetos Luminotécnicos; Montagem e Afinação de Luz; 

Operação de Luz; Softwares relacionados Expografia; Projetos Expográficos; Montagem 

de Exposições e Ambientes Expositivos; Softwares relacionados Design de Projetos; Mapa 

de Palco; Desenho Técnico; Croqui; Maquete, Softwares relacionados Cenotecnia; 

Marcenaria, Serralheria, Pintura e Mobiliário Direção de Palco; Contra-regragem; Equipe 

de Camarim Tecnologias do Circo; Construção, montagem, desmontagem e segurança de 

equipamentos circenses; Relações de criação em Direção de Arte: equipes, 

organogramas, estratégias de planejamento, estudos de viabilidade e orçamento; 

levantamento de equipe de desenvolvimento e produção; articulação com figurino, 

iluminação e direção.   

 

1.2.2 Modalidade 2 – Sensorialidades, Visualidades e Tecnologias do Corpo 

 

Estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, preparação e elaboração da 

imagem, estado e dramaturgia da presença e da corporeidade no espaço artístico ou na 
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cena em suas diversas modalidades de lugar expositivo para o acontecimento ou 

apresentação de peças, obras plásticas ou patrimoniais. 

 

1.2.2.1 Conteúdos e Práticas  

 

Figurino; Design de Aparência; Caracterização e maquiagem cênica História do Corpo 

Breve história da moda: figurino e gênero Figurino e ritual: traje e transcendência Roupa de 

artista: traje e figurino nas artes visuais Design de Projetos; desenho (croqui), colagem ou 

pranchas de referências Tecnologias de Produção para Figurino; Adereços (geral e 

específico); Corte, Modelagem e  Costura; Tingimento, envelhecimento, abrasão ou outros 

processos de intervenção material; Pintura a mão, bordado, construção plástica; Projetos 

especiais (materiais alternativos) e   produção com acervos; Relações de criação em 

Direção de Arte: equipes, organogramas, estratégias de planejamento, estudos de 

viabilidade e orçamento; levantamento de equipe de desenvolvimento e produção;  

articulação com cenografia, iluminação, espaço de ação.  

 

1.2.3 Modalidade 3 – Curadoria, Estratégias de Acesso e Tecnologias de Convívio 

 

Estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, elaboração e desenvolvimento 

de políticas curatoriais ligadas às atividades artísticas, em seus diversos segmentos, 

práticas e manifestações e suas estratégias de democratização, acesso e convívio. 

 

1.2.3.1 Conteúdos e Práticas  

 

Conteúdos e práticas: Curadoria; Modos de perceber; Textos Curatoriais; Narrativas 

Expositivas; Estratégias de apresentação e interação; Curadoria para artes visuais, artes 

patrimoniais, acervos, arquivos e coleções; Curadoria para artes da presença (teatro, 

dança, performance, circo); Políticas de diversidade, representatividade e 

proporcionalidade; Políticas de acolhimento; acessibilidade; segurança e redução de 

danos; Museologia; Expografia; Mobiliário expográfico; Montagem; Relações de criação: 

equipes, organogramas, estratégias de planejamento. 

 

1.2.4 Modalidade 4 – Tecnologias Sonoras 

 

Estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, elaboração e 

operacionalização dos elementos e equipamentos sonoros do espaço artístico ou cena em 

suas diversas modalidades de lugar expositivo para a presença, acontecimento ou 

apresentação de obras musicais, plásticas ou convívio social de maneira geral. 

 

1.2.4.1 Conteúdos e Práticas  

 

Paisagem sonora; Sonoplastia; Sonorização; Roadie; Direção de Palco; Produção técnica 

de Estúdio Musical;  Manutenção de instrumentos musicais; Luthier.  

 

1.2.5 Modalidade 5 – Tecnologias Transversais: Estratégias para o Diálogo Qualificado com 

outras Áreas Artísticas 
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Estudos e procedimentos relacionados à elaboração de estratégias transversais de diálogo 

qualificado com todas as áreas artísticas da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, tendo 

em vista os conteúdos e práticas compartilhados e de interesse mútuo.    

 

1.2.5.1 Conteúdos e Práticas  

 

Proposição e aproximação de conteúdos entre as nove áreas da Escola, buscando o 

desenvolvimento da transversalidade nos estudos de conteúdos e desenvolvimento de 

práticas de criação. Esta Modalidade também envolve todas as demais Modalidades da 

área Bastidores das Artes, sendo uma proposição a ser construída coletivamente com as 

demais áreas artísticas da Escola. 

 

1.3 Tipologia das Atividades 

 

1.3.1 Tipologia I: Curta Duração  

Carga horária de 02 (duas horas) semanais, totalizando entre 24h (vinte e quatro horas)  e 

36h (trinta e seis horas). 

 

1.3.2 Tipologia II: Laboratórios de Pesquisa e Experimentação 

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

totalizando entre 36h (trinta e seis horas) e 51h (cinquenta e uma horas). 

 

1.3.3 Tipologia III: Workshops 

Carga horária de até 20h (vinte horas), organizadas a partir de conteúdos específicos. 

 

1.3.4 Tipologia IV: Encontros 

 

1.3.5 Para mais detalhes sobre oficinas, ciclos e módulos do Projeto Arena da Cultura, 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.  
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2.2 É desejável que o (a) proponente possa atuar de forma transversal e tenha formação que 

abranja conhecimentos básicos sobre cenografia, figurino, curadoria, projetos 

expográficos, trilha sonora, arte da performance, dramaturgias híbridas, entre outros 

conteúdos apresentados nas modalidades acima. É desejável também que o (a) 

proponente tenha experiência docente ou profissional nas comunidades das periferias de 

Belo Horizonte. 

 

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

formativas da área, sejam elas sejam elas oficinas ou módulos de estudos apresentados 

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, ciclo ou módulo de 

formação.  

 

CAPÍTULO 3 – DAS PROPOSTAS 

 

3.1 Serão selecionadas até 02 (duas) 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. 
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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.  

 

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 BASTIDORES DAS ARTES – 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. 

mailto:selecaoarenadacultura@fundep.com.br
http://www.fundep.ufmg.br/
http://www.fundep.ufmg.br/
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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, 

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 e as ementas 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; 

http://www.fundep.ufmg.br/
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B) Consistência da fundamentação da proposta: qualidade do conteúdo e coerência com 

as “DIRETRIZES, OBJETO E EMENTAS DA ÁREA” (ANEXO I), 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. 

 

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, por meio de 

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, OBJETO E EMENTAS 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, 

Audiovisual, 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; 
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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. 

 

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 BASTIDORES DAS ARTES – 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. 

 

mailto:selecaoarenadacultura@fundep.com.br
http://www.fundep.ufmg.br/
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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. 

 

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, 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. 

 

 

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

 

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 BASTIDORES DAS ARTES – 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
http://www.fundep.ufmg.br/
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ANEXO I 

 

DIRETRIZES, OBJETO E EMENTAS DA ÁREA – BASTIDORES DAS ARTES 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A área de Bastidores das Artes envolve um conjunto extenso de saberes, práticas e              

tecnologias de criação e produção estética com caráter transversal entre as várias 

linguagens artísticas e demais Áreas da Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-

Arena). São  atividades que operam nos “bastidores” e fazem parte dos processos de 

criação em suas  variadas etapas, com desenvolvimento e apresentação dos trabalhos 

artísticos em suas múltiplas possibilidades de expressão, realização e também no encontro 

com a audiência.  

  

A consolidação da área de Bastidores das Artes no âmbito da formação artística e cultural               

relaciona-se aos diversos contextos contemporâneos de produção estética, bem como aos 

contextos de demanda da população da cidade de Belo Horizonte pela sua oferta como 

política pública de formação e capacitação. Entre vários fatores, podemos citar:  

  

 O processo de complexificação da produção artística e cultural que vem se            

desenvolvendo no Brasil, desde a criação das Leis de Incentivo à Cultura, ainda na 

década de 1990, e a trajetória de institucionalização das práticas artístico-culturais, 

tendo em vista suas demandas de democratização, difusão e fruição, bem como 

viabilização e especialização do trabalho de artistas e profissionais envolvidos(as) 

diretamente em sua realização e apresentação junto às audiências;  

 

 O desenvolvimento tecnológico-comunicacional e a valorização das biografias, dos         

aspectos pessoais e singulares nos processos de vida, de trabalho, de criação e 

realização, culminando no aparecimento de estratégias de informação sobre o “making-

off”,ou seja, em etapas criativas que antecedem o encontro com a audiência. Desde a 

sua concepção até a finalização, percebe-se uma nova curiosidade e demanda sobre os 

procedimentos necessários de preparação dos trabalhos no segmento artístico-cultural;   

 

 O processo de hibridização ou transversalidade dos procedimentos e práticas artísticas 

e culturais, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico-comunicacional e a 

ampliação das concepções estéticas, a demanda por democratização dos espaços de 

fruição e atuação cultural, a emergência de outros espaços de intercâmbio semiótico e, 

principalmente, a fala de Outras vozes, Outras presenças, Outras manifestações 

políticas que pressionaram as  linguagens artísticas pela sua expansão a fim de abarcar 

e traduzir as diversidades e singularidades das agências estéticas de criação nos 

múltiplos territórios;   

 

 A valorização da cena e do figurino como atributos de valor cultural na             

contemporaneidade, considerado também o âmbito do desenvolvimento  tecnológico-

comunicacional, em que a composição dos elementos da imagem, comdestaque           

para as diferentes tipologias espaciais e corporais, passaram a constituir meios de 

expressão com maior relevância na produção semiótica dos textos culturais e artísticos;  
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 A constituição de uma estratégia de criação estética por vias diferenciadas de atuação 

sensível que não correspondem, necessariamente, aos modelos tradicionais de 

formação ou trajetórias de aprendizado artístico desenvolvidos até o final do século XX. 

Tais estratégias poderão passar, atravessar ou se iniciar pelos “bastidores”, tendo em 

vista seu caráter transversal, que a partir do desenrolar do processo, poderá levar ou se 

ampliar para o desejo da descoberta e do exercício de procedimentos artísticos os mais 

diversos e até mesmo, abstratos e experimentais, de invenção de novas linguagens;  

 

 A emergência de uma nova concepção de autoria artística, em consonância com os             

diferentes processos de transformações culturais do final do século XX em que os 

processos de criação investem em uma complexificação de procedimentos no campo 

semiótico tecnológico-comunicacional em expansão, onde as práticas intertextuais e 

suas estratégias de desconstrução, citação, sobreposição dostextos culturais implicam 

a implosão do conceito de autoria como uma ideia de uma única voz compositora de 

contornos definidos. Pelo contrário, parte-se da ideia de um procedimento 

composicional de caráter múltiplo, com protagonismo, muitas vezes simultâneo e 

provavelmente coletivo,mesmo em formatos solos, devido à demanda por diálogo, pela 

escuta, pela colaboração como causa e efeito das  atividades estéticas.   

  

2. A ÁREA E SUA ABORDAGEM METODOLÓGICA TRANSVERSAL  

 

A partir da experiência de intercâmbio entre as Áreas Artísticas da ELA-Arena da Cultura,              

bem como de trabalhos desenvolvidos junto aos Circuitos Culturais e às experiências            

pedagógicas do Integrarte, a área de Bastidores das Artes consiste em um desdobramento 

e aprofundamento de diálogos interdisciplinares entre as diferentes linguagens artísticas.  

 

A Área chega à Escola a partir de um diálogo conceitual e pedagógico com as outras nove 

áreas artísticas da Escola Livre de Artes – Arena da Cultura, a saber, Audiovisual, Artes 

Visuais, Circo, Dança, Design Popular, Música, Gestão e Produção Cultural, Patrimônio 

Cultural e Teatro, que contém, em seus próprios desenhos de estrutura, conteúdos 

relacionados aos Bastidores das Artes,seja em uma perspectiva de aprofundamento e 

difusão, seja em uma perspectiva complementar, de articulação com procedimentos 

contemporâneos de criação e realização de trabalhos artísticos.  

 

Conjugando interesses, práticas e avaliações dos resultados de todos os cursos e oficinas 

ao longo dos 22 anos de existência do Arena da Cultura, a área de Bastidores das Artes 

busca construir uma referência para estratégias de criação artística de caráter híbrido, não 

somente em sua materialidade, apresentação ou realização,mas também em seu processo 

de trabalho e conceituação.  

 

A área de Bastidores das Artes, em sua abordagem transversal, tem como objetivo             

proporcionar uma ampliação da abordagem do campo artístico, tendo em vista a 

descoberta, experimentação e complementação de elementos ético-estéticos que 

fortaleçam o processo de pesquisa e criação dos estudantes da ELA-Arena da Cultura.  

 

Com foco eminentemente prático em sua condução das atividades, uma abordagem           

metodológica transversal provoca o questionamento conceitual da determinação estanque 
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e definitiva das linguagens artísticas, levando em consideração a limitação decorrente da           

repartição por áreas de conhecimento como processo característico do pensamento 

moderno ocidental.  

 

A abordagem metodológica transversal tem como referência os modos de pensamento e 

as diversas maneiras de produção de conhecimento das cosmologias africanas e dos 

saberes originários em que as formas de fazer constituem-se como práticas conceituais e 

de aprendizado que abarcam a experiência de criação como experiência de vida, 

transbordando as nomeações estanques e pré-determinadas e enfatizando a imersão na 

experiência e as interfaces entre os conceitos, materialidades e práticas do corpo, imagem, 

memória,  movimento e território.  

  

Como uma área transversal, os Bastidores das Artes suscitam estratégias pedagógicas           

diferenciadas, que abordem, simultaneamente, as variadas modalidades de percursos         

formativos, em que destacam-se as características híbridas dos conteúdos e dos           

procedimentos implicados nos segmentos estéticos que envolvem a área;  

  

Vale destacar que a Área tem o desafio de desenvolver percursos que dialoguem com as               

características da demanda de capacitação expressa pela cidade, no que se refere à             

aproximação das diversas possibilidades de atuação no campo, seja para quem já está 

inserido no contexto artístico e cultural de Belo Horizonte ou para quem não tem nenhuma              

aproximação.   

 

3. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS INICIAIS  

 

A área de Bastidores das Artes tem como premissa inicial de trabalho o desdobramento da 

ementa/sinopse dos percursos formativos através da abertura da proposta para a 

experiência prática do grupo de trabalho a partir de um convite para um processo de 

criação compartilhado durante os encontros/aulas com escuta do grupo de trabalho.  

 

As atividades da área de Bastidores das Artes articulam um espaço de experimentação             

intensiva que provoque a expansão da percepção estética.Entre as diretrizes de orientação 

do trabalho pedagógico destacam-se a apropriação de práticas dos campos artísticos que 

poderão ser afetadas por meios, materialidades ou vias de fora dos campos, 

experimentando o imbricamento transversal da experiência na confluência das atividades 

pautadas pela construção do grupo de trabalho.  

 

Como uma atividade atravessada por processos criativos e a pesquisa sobre as potências 

de interação e interfaces entre as diferentes linguagens, as estratégias didáticas da Área  

 

de Bastidores das Artes tem como objetivo o aprofundamento da curiosidade artística e o             

reconhecimento da estrutura da ELA-Arena da Cultura e de suas diretrizes pedagógicas.  

Entre as estratégias pedagógicas iniciais a serem propostas e construídas ao longo dos             

encontros e entre os procedimentos de trabalho das atividades está a ênfase na 

valorização da experiência e das formas de saber-fazer como processos de conhecimento 

e produção de conteúdo. Atividades relacionadas à compreensão sensível dos exercícios 

de composição e ritmo, tradução e transcriação, ocupação e invenção de espaços de 
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criação podem articular o desenvolvimento de uma maior consciência e percepção das 

misturas entre as áreas artísticas e as formas de expressão decorrentes dos encontros e 

desencontros das linguagens.  

 

As ações da Área de Bastidores das Artes abre as possibilidades de investigação sobre as 

potencialidades artísticas dos conceitos híbridos, de modo a constituir procedimentos          

estéticos que não tenham como premissas a disputa de fronteiras, origens ou destinos. 

Pode ser interessante também que sejam discutidas as implicações dos processos das 

atividades e de compartilhamento dos trabalhos no mundo tendo em vista a implosão dos 

conceitos de gêneros artísticos. Debater e investigar as consequências de uma 

metodologia de criação, convivência e produção do que ainda não tem nome; ou que 

nósnãosabemosonomeainda;  ou o que não precisamos ou não conseguimos nomear.  

  

4. ESTRUTURA, MODALIDADES E CONTEÚDOS DA ÁREA   

  

A Área de Bastidores das Artes da Escola Livre de Artes Arena da Cultura está composta  

por atividades de formação que serão realizadas por meio de atividades de curta-duração 

como oficinas, laboratórios de pesquisa, workshops e encontros organizados e articulados 

às seguintes modalidades de conteúdos e práticas:   

 

4.1 Modalidade 1: Sensorialidades, Visualidades e Tecnologias do Espaço  

 

Sinopse da Modalidade: Estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, 

preparação, construção e montagem do espaço artístico ou cena em suas diversas 

modalidades de lugar expositivo para a presença, acontecimento ou apresentação de 

obras plásticas ou patrimoniais.   

  

Conteúdos e Práticas: Cenografia; Projetos Cenográficos, Tipologias e dramaturgias de 

montagem e uso do Espaço; Modalidades de Cena, Exposição, Instalação, Ocupação, 

Intervenção, Cortejo e Performance; Iluminação; Projetos Luminotécnicos; Montagem e 

Afinação de Luz; Operação de Luz; Softwares relacionados Expografia; Projetos 

Expográficos; Montagem de Exposições e Ambientes Expositivos; Softwares relacionados 

Design de Projetos; Mapa de Palco; Desenho Técnico; Croqui; Maquete, Softwares 

relacionados Cenotecnia; Marcenaria, Serralheria, Pintura e Mobiliário Direção de Palco; 

Contra-regragem; Equipe de Camarim Tecnologias do Circo; Construção, montagem, 

desmontagem e segurança de equipamentos circenses; Relações de criação em Direção 

de Arte: equipes, organogramas, estratégias de planejamento, estudos de viabilidade e 

orçamento; levantamento de equipe de desenvolvimento e produção; articulação com 

figurino, iluminação e direção.   

 

4.2 Modalidade 2: Sensorialidades, Visualidades e Tecnologias do Corpo  

 

Sinopse da Modalidade: Estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, 

preparação e elaboração da imagem, estado e dramaturgia da presença e da corporeidade 

no espaço artístico ou na cena em suas diversas modalidades de lugar expositivo para o 

acontecimento ou apresentação de peças, obras plásticas ou patrimoniais.   
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Conteúdos e práticas: Figurino; Design de Aparência; Caracterização e maquiagem cênica 

História do Corpo Breve história da moda: figurino e gênero Figurino e ritual: traje e 

transcendência Roupa de artista: traje e figurino nas artes visuais Design de Projetos; 

desenho (croqui), colagem ou pranchas de referências Tecnologias de Produção para 

Figurino; Adereços (geral e específico); Corte, Modelagem e  Costura; Tingimento, 

envelhecimento, abrasão ou outros processos de intervenção material; Pintura a mão, 

bordado, construção plástica; Projetos especiais (materiais alternativos) e   produção com 

acervos; Relações de criação em Direção de Arte: equipes, organogramas, estratégias de 

planejamento, estudos de viabilidade e orçamento; levantamento de equipe de 

desenvolvimento e produção;  articulação com cenografia, iluminação, espaço de ação.  

 

4.3 Modalidade 3: Curadoria, Estratégias de Acesso e Ttecnologias de Convívio  

 

Sinopse da Modalidade: Estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, 

elaboração e desenvolvimento de políticas curatoriais ligadas às atividades artísticas, em 

seus diversos segmentos, práticas e manifestações e suas estratégias de democratização, 

acesso e convívio.  

  

Conteúdos e práticas: Curadoria; Modos de perceber; Textos Curatoriais; Narrativas 

Expositivas; Estratégias de apresentação e interação; Curadoria para artes visuais, artes 

patrimoniais, acervos, arquivos e coleções; Curadoria para artes da presença (teatro, 

dança, performance, circo); Políticas de diversidade, representatividade e 

proporcionalidade; Políticas de acolhimento; acessibilidade; segurança e redução de 

danos; Museologia; Expografia; Mobiliário expográfico; Montagem; Relações de criação: 

equipes, organogramas, estratégias de planejamento. 

 

4.4 Modalidade 4: Tecnologias Sonoras  

 

Sinopse da Modalidade: Estudos e procedimentos relacionados à pesquisa, criação, 

elaboração e operacionalização dos elementos e equipamentos sonoros do espaço 

artístico ou cena em suas diversas modalidades de lugar expositivo para a presença, 

acontecimento ou apresentação de obras  musicais, plásticas ou convívio social de 

maneira geral.   

  

Conteúdos e práticas: Paisagem sonora; Sonoplastia; Sonorização; Roadie; Direção de 

Palco; Produção técnica de Estúdio Musical;  Manutenção de instrumentos musicais; 

Luthier  

 

4.5 Modalidade 5: Tecnologias Transversais: Estratégias para o Diálogo Qualificado com 

outras Áreas Artísticas  

  

Sinopse da Modalidade: Estudos e procedimentos relacionados à elaboração de 

estratégias transversais de diálogo qualificado com todas as áreas artísticas da Escola 

Livre de Artes – Arena da Cultura, tendo em vista os conteúdos e práticas compartilhados 

e de interesse mútuo.   
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Conteúdos e práticas: Proposição e aproximação de conteúdos entre as nove áreas da 

Escola, buscando o desenvolvimento da transversalidade nos estudos de conteúdos e 

desenvolvimento de práticas de criação. Esta Modalidade também envolve todas as 

demais Modalidades da área Bastidores das Artes, sendo uma proposição a ser construída 

coletivamente com as demais áreas artísticas da ELA – Arena.  
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 


