
 

I Encontro de Pesquisadores dos Programas de Pós-

Graduação em Artes do Estado do Rio de Janeiro 

 

[Des] limites da arte: reencantamentos,  

impurezas e multiplicidades 

 

Data: 29 de novembro de 2010 

Locais: Centro de Artes Helio Oiticica, Museu da Maré e Parque das Ruínas 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA OFICINA 

 

A Comissão Organizadora do I Encontro de pesquisadores dos programas de 

pós-graduação em Artes do Estado Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, 

torna público para conhecimento dos interessados o presente edital de seleção 

para OFICINAS, a acontecerem nas instalações do Museu da Maré1 e do 

Centro de Artes Helio Oiticica2, nos dias 29 e 30 de novembro e 1 e 2 de 

dezembro de 2010, sob a temática: [Des] limites da arte: reencantamentos, 

impurezas e multiplicidades. 

 

 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 A seleção destina-se aos artistas, artesãos, arte-educadores e outros 

interessados em ministrar oficinas nas áreas de música, dança, artes visuais e 

artes cênicas, obedecendo aos critérios estabelecidos no presente edital. 
                                                 
1 Museu da Maré – Av. Guilherme Maxwell, 26 – Maré. Telefone: (21) 3868-6748 
2 Centro de Arte Helio Oiticica - Rua Luís de Camões, 68 - Centro. Telefone: (21) 2232-2213 



 

1.2 As oficinas serão desenvolvidas em dois espaços: Museu da Maré e Centro 

de Artes Hélio Oiticica, devendo a pessoa responsável por oferecer a oficina 

escolher o local de sua preferência no ato de inscrição.  

 

 

2 - INSCRIÇÃO 

 

2.1 Os interessados em participar da seleção poderão encaminhar até 2 

propostas de oficinas no período de 10 de agosto a 03 de setembro de 2010 

para o endereço: 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA – UFF) 

 Rua Tiradentes, 148 – Ingá 

Niterói - RJ  

CEP: 24210-510 

 

 

2.2 As propostas não poderão ultrapassar o formato A4 e deverão conter: 

 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (disponível no 

Anexo I) 

• Nome completo do proponente 

• Vinculo Institucional (se houver) 

• E-mail, telefone, celular e endereço 

• Currículo Vitae Resumido (máximo 10 linhas) 

• Título da Oficina que pretende ministrar 

• Descrição detalhada do trabalho a ser desenvolvido 

• Material necessário para a execução 

• Espaço necessário para a execução 

• Duração  

 

 



2.3 Uma vez aceita a participação do candidato no evento, esse deverá pagar a 

taxa de inscrição, no valor de R$ 40,00 (inteira) ou R$ 20,00 (estudante), a ser 

depositada em conta corrente no prazo de 28 de setembro a 15 de outubro 

de 2010.  

 

2.4 O número da conta na qual será depositada a taxa de inscrição estará 

disponível no blog do encontro, http://deslimites.wordpress.com a partir do 

dia 20 de setembro de 2010. 

 

2.5 Ao realizar o pagamento da taxa, o candidato selecionado deverá enviar 

por e-mail uma foto do comprovante para o endereço eletrônico 

encontroppga@gmail.com  

Observação:  

Caso esse tenha optado por pagar a taxa destinada a estudantes (R$ 

20,00), ele deverá enviar, junto com o comprovante de pagamento, o 

comprovante de vínculo a uma instituição de ensino. 

  

2.6 Na hipótese das propostas de oficinas selecionadas não estarem 

adequadas às salas e horários disponíveis, a Comissão Organizadora do 

evento terá autonomia para proceder à readequação das oficinas e dos 

espaços escolhidos. 

 

 

3 - SELEÇÃO 

 

3.1 As propostas serão analisadas e selecionadas por uma Comissão 

Consultiva Mista, formada por discentes e docentes dos Programas de Pós-

Graduação em Artes da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), UFF 

(Universidade Federal Fluminense) e UFRJ (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro).  

 

 

 



3.2 A seleção das propostas será pautada pelos seguintes critérios: 

   

• Experiência artística por parte do ministrante  

• Qualidade artística e educativa da proposta 

• Qualificação do projeto: originalidade, qualidade técnica e 

contemporaneidade da proposta 

• Perspectiva histórica e de contribuição ao enriquecimento sócio-cultural dos 

alunos 

• Atratividade do tema 

 

 

3.3 O resultado será divulgado a partir do dia 27 de setembro de 2010 e ficará 

disponível para consulta pública no blog do evento, 

http://deslimites.wordpress.com e nos murais dos cursos de pós-graduação 

em Artes da UERJ, UFF e UFRJ. 

  

3.4 Após a publicação do resultado, os candidatos selecionados receberão 

uma notificação por e-mail, informando sobre datas, locais e horários das 

oficinas a serem ministradas. 

 

3.5 Caso não haja propostas em número suficiente, a Comissão Organizadora 

do evento se reserva o direito de preencher o quadro de oficinas mediante 

convite a profissionais de notório saber e especialidade. 

 

 

4 - OFICINAS 

 

4.1 Serão selecionadas ao todo 6 oficinas distintas a aconteceram no I 

Encontro de pesquisadores dos programas de pós-graduação em Artes do 

Estado Rio de Janeiro, duas para o dia 30 de novembro, duas para o dia 1 de 

dezembro e duas para o dia 2 de dezembro de 2010; nos horários de 8:00 às 

10:00 e de 12:00 às 14:00. 

 



4.2 Será destinado um período de até 4 horas para a realização de cada 

oficina, tendo a pessoa responsável por ministrar a oficina total liberdade para 

organizar a sua atividade. 

 

4.3 Cada oficina poderá ter a participação de no máximo 10 inscritos. 

 

4.4 Os interessados em participar das oficinas farão suas inscrições no 

primeiro dia do evento com a Comissão Organizadora. 

 

 

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

5.1 É terminantemente proibida a alteração ou modificação das propostas 

selecionadas. 

 

5.2 Todos os responsáveis por ministrar as oficinas receberão certificados de 

participação no evento. Estes certificados serão enviados por e-mail e estarão 

disponíveis no blog do evento, http://deslimites.wordpress.com 

 

5.3 O ministrante poderá solicitar um maior tempo de duração para as oficinas, 

quando necessário. 

 

5.4 Os organizadores do evento se reservam o direito de tirar fotos durante a 

realização das oficinas. 

 

5.5 Qualquer dúvida, o proponente poderá entrar em contato com a Comissão 

Organizadora do evento através do e-mail encontroppga@gmail.com  

 

5.6 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

 

6 - CALENDÁRIO 



●     10 de agosto – divulgação do Edital. 

●     10 de agosto a 03 de setembro – prazo para recebimento das propostas 
para o endereço: Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA 
– UFF) Rua Tiradentes, 148 – Ingá - Niterói - RJ CEP: 24210-510 

 ●  27 de setembro – divulgação das oficinas selecionadas no blog do encontro,  
http://deslimites.wordpress.com/ e nos murais da UERJ, UFRJ e UFF. 

 ● 28 de setembro a 15 de outubro – envio dos comprovantes de pagamento 
para o e-mail encontroppga@gmail.com  

●   29 de novembro a 03 de dezembro – realização do encontro. 

●  03 de dezembro – entrega de certificados. Os certificados serão enviados 
por e-mail e estarão disponíveis no blog do evento, 
http://deslimites.wordpress.com/  

 



ANEXO I 
 

O candidato deverá preencher digitalmente a ficha e em seguida imprimi-la, 

utilizando quantas linhas forem necessárias para as descrições exigidas. Fonte 

Arial, tamanho 12, espaçamento simples.  

 
I Encontro de Pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Artes 

do Estado do Rio de Janeiro 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO - OFICINA 
 
Nome:  
Endereço para correspondência:  
E-mail:  
Telefone: 
Celular: 
Vínculo Profissional:  
Instituição de Pesquisa:  
Currículo Vitae Resumido:  
Título da oficina sugerida:  
Ministrante (s): 
Descrição do trabalho a ser desenvolvido:  
Material necessário para a execução (por pessoa):  
Espaço necessário para a execução:  
Duração da oficina (horas):  
 

 

 



Termo de Compromisso 

 

Eu, 

______________________________________________________________, 

CPF nº estou disposto a participar no I Encontro de Pesquisadores dos 

Programas de Pós-Graduação em Artes do Estado do Rio de Janeiro 

proferindo uma oficina. Se minha proposta for aceita pela Comissão de 

Organização do evento, eu me disponho a pagar a taxa estabelecida e a 

seguir todas as normas exigidas, respeitando os horários e datas 

instituídos neste Edital. 

 

Assinatura:_______________________________ 

Data: 

 


