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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

FCS FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Gerência de Ensino

Processo SEI nº 2180.01.0001890/2022-87

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA 

EDITAL Nº 16/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ABERTURA DE VAGAS PARA OS CURSOS GRATUITOS DE EXTENSÃO DAS ESCOLAS DE ARTES VISUAIS, DANÇA,
MÚSICA, TEATRO E TECNOLOGIA DA CENA DO CEFART NO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2022.

 

A Fundação Clóvis Salgado, por meio da Diretoria e Gerência de Ensino do Centro de Formação Ar�s�ca e Tecnológica/Cefart, dentro de suas atribuições legais,
torna pública a abertura de inscrições para o Processo Sele�vo Simplificado de Aluno(a)s para os Cursos de Extensão das Escolas de Artes Visuais, Dança, Música,
Teatro e Tecnologia da Cena, com início das aulas entre os meses de novembro e dezembro de 2022.

 

1. SOBRE OS CURSOS DE EXTENSÃO DO CEFART

1.1 - Os Cursos de Extensão do Cefart visam democra�zar o acesso ao conhecimento e caracterizam-se como uma categoria de ingresso a par�r da qual os
estudantes têm acesso a uma formação de curta duração, focada em competências e habilidades específicas. Têm como obje�vo atender às demandas do(a)s
candidato(a)s que não possuem disponibilidade para cursarem integralmente os cursos regulares do Cefart, ou que desejam par�cipar de forma mais
pontual dos processos ar�s�co-pedagógicos oferecidos pela ins�tuição.

 

2. DA RELAÇÃO DOS CURSOS DE EXTENSÃO OFERTADOS

 

ESCOLA DE ARTES VISUAIS:

 

2.1 - Curso Breve Panorama da Arte Contemporânea (curso remoto assíncrono, com aulas gravadas)

Professora:  Isa Carolina Souza

Vagas: 30 vagas

Descrição: o minicurso básico irá traçar um panorama da história da arte contemporânea no Ocidente, explorando as mudanças esté�cas e conceituais a par�r
do século XX, pós-vanguardas, que culminaram na arte contemporânea e como ela se apresentou a princípio, e até o pós-modernismo. 

Dia e horário: pelo fato do curso ser remoto e assíncrono, os/as aluno(a)s poderão acessar as aulas gravadas a qualquer tempo, na plataforma moodle Cefart
Virtual.

Carga horária total: 10 horas

Data de Início: 08/11/22 

Data de Término: 06/12/22 

*** O estudante terá este período para acessar o conteúdo da aula e as outras a�vidades na plataforma Cefart Virtual.

Público-alvo: sugerido para público que tenha escolaridade a par�r do ensino médio (em curso ou concluído), professores da rede de ensino pública e privada, e
demais interessados no tema.

Pré-requisitos: nenhum

Critérios de seleção: a classificação obedecerá a ordem de inscrição no formulário on-line.

Minicurrículo da professora: Isa Carolina é especialista em História da Arte pela PUC-Minas, licenciada em Desenho e Plás�ca pela UEMG, professora e
mediadora cultural da Escola de Artes Visuais - Cefart/FCS.

 

2.2 - Curso Técnicas de Cinema para Criação de Vídeos no Celular: processos pedagógicos

Professor: Renato Gaia

Vagas: 80 vagas

Descrição: direcionado a educadores e demais interessados, este curso pretende sensibilizar os par�cipantes para a criação de poé�cas em audiovisual, a par�r
do conhecimento básico da linguagem e técnicas de cinema, com criações de vídeo u�lizando o aparelho celular. Também serão abordadas as possibilidades de
aplicação destes conhecimentos e técnicas no processo de ensino-aprendizagem em sala de aula.

Dia da semana: terças-feiras

Horário: de 14h00 às 17h00

Carga horária total: 18 horas

Data de Início: 08/11/22

Data de Término: 20/12/22

Público-alvo: professores da rede básica de ensino pública e privada e demais interessados no tema.
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Pré-requisitos: possuir aparelho celular e acesso à internet. O player de gravação de vídeo do celular deve conter o recurso “Pause” (apps de vídeo podem ser
baixados, se necessário, na loja de aplica�vos do celular).

Critérios de seleção: a classificação obedecerá a ordem de inscrição no formulário on-line.

Minicurrículo do professor: Renato Gaia é natural de Belo Horizonte e graduado em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG. Atua nas áreas de
cinema, vídeo e artes visuais, desenvolvendo pesquisas e obras que exploram novas linguagens e possibilidades. Produz vídeoinstalações, vídeoarte, teatro de
sombras, cinema de animação, fotografia, pintura e performance. Trabalhou como coordenador e produtor cultural em diversos projetos. Idealizador da Mostra
Disseminação, coordenou e produziu este projeto durante uma década em Belo Horizonte. Atualmente leciona na ELA - Arena da Cultura como professor de
audiovisual, e no Cefart na área de Artes Visuais/Produção Cultural.

 

2.3 - Curso Oficina de Estampa Digital  

Professora: Clarissa D´Errico

Vagas: 45 vagas (3 turmas de 15 vagas cada)

Descrição: Você tem vontade de criar as suas próprias estampas? Com a Oficina de Estampa Digital, mesmo que a princípio você ache que não sabe desenhar,
sairá ao final do curso com uma estampa no formato digital pronta para aplicar como e onde quiser. O curso u�liza uma técnica inspirada no es�lo das estampas
botânicas do ar�sta William Morris e em um tutorial da ar�sta Jeane�a Gonzales (@ne�designs). Confira estampas e ilustrações da professora Clarissa no
Instagram @clarissa.derrico.art .

Dias da semana e Horários: 

Turma A: sextas-feiras, de 13h00 às 15h30

TURMA B: segundas-feiras, de 13h00 às 15h30

TURMA C: segundas-feiras, de 19h00 às 21h30

Carga horária total: 15 horas

Data de Início: Turma A: 04/11; Turmas B e C: 07/11

Data de Término: Turma A: 16/12; Turmas B e C: 19/12

Público-alvo: ar�stas, ilustradores, designers e/ou jovens e adultos que desejam aprender a criar as suas próprias estampas, professores da rede de ensino
pública e privada e demais interessados no tema.

Pré-requisitos:  para melhor aproveitamento do curso, é necessário que o(a) aluno(a) possua computador, escâner (ou aplica�vo de escâner no celular) e um
programa de edição de imagem. Sugestões de so�wares: Adobe Photoshop (pago), Gimp (gratuito).

Critérios de seleção: a classificação obedecerá a ordem de inscrição no formulário on-line.

Minicurrículo do professora: Clarissa D’Errico se formou em Artes Visuais pela UFMG. Além de professora do Cefart desde 2016, também atua
como designer gráfico e ilustradora.

 

 

ESCOLA DE DANÇA:

 

2.4 - Curso O Ensino da Dança e a Improvisação

Professora: Paola Re�ore

Vagas: 20 vagas

Descrição: o curso abordará o ensino da dança, através do modo de composição, com foco na improvisação como meio de expressão pessoal e desenvolvimento
do potencial cria�vo de estudantes e ar�stas.

Dia da semana: segundas-feiras

Horário: de 18h30 às 20h30

Carga horária total: 04 horas

Data de Início: 07/11/22

Data de Término: 21/11/22

Público-alvo: professores da rede pública e privada, professores e ar�stas da dança, ar�stas em geral, alunos de arte, interessados no tema.

Pré-requisitos: ter idade acima de 16 anos.

Critérios de seleção: envio de carta de intenção no ato da inscrição (texto com, no máximo, 20 linhas).

Minicurrículo da professora: Paola Re�ore é ar�sta, pedagoga/UEMG e pesquisadora, mestre em Artes/UFMG, especialista em Arte e
Contemporaneidade/UEMG; especialista em Sistema Laban/Bartenieff/FAV/RJ. Irlen R1 Screenner - Fundação Hospital de Olhos e Irlen Ins�tute. Foi bailarina e
assistente de direção da CDPA/MG e Supervisora Pedagógica do CEFART/FCS. Coreógrafa do Grupo Galpão e Coordenadora do Corpo - Escola de Dança. Co-
coordenadora da Escuela de Exploradores de La Danza – Equador. É professora de curso de pós-graduação do IEC-PUCMinas e professora da Escola de Dança do
CEFART.

 

2.5 - Curso Prevenção de Lesões para Bailarinos (treinamento prá�co - curso presencial)

Professora: Gisele Robini

Vagas: 10 vagas

Descrição: Treinamento e aprimoramento do sistema musculoesquelé�co através do método pilates para a prá�ca da dança.

Diada semana: quintas-feiras

Horário: de 9h00 às 10h30.

Carga horária total: 10 horas

Data de Início: 03/11/22

Data de Término: 15/12/22
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Público-alvo: bailarinas e bailarinos, estudantes  e professores de dança.

Pré-requisitos: ter experiência em dança.

Critérios de seleção: a classificação obedecerá a ordem de inscrição no formulário on-line.

Minicurrículo da professora: Gisele Robini é fisioterapeuta, possui formação técnica em dança pelo Cefart e em Pilates pela Physio Pilates. 
 

 

ESCOLA DE MÚSICA:

 

2.6 - Curso Introdução ao Pensamento Crí�co Musical

Professor: Andersen Viana

Vagas: 20 vagas

Descrição: O curso abordará os fundamentos do pensamento crí�co musical, aplicado especificamente à música vocal e instrumental produzida entre o período
de 500 a C. até a atualidade. Tópicos a serem estudados: os variados instrumentos e vozes u�lizadas na música, análises sonoras de obras de diversos períodos –
áudio e vídeo – , obras relevantes da história da música universal e brasileira, leitura e produção de textos crí�cos. Períodos: música grega, medieval,
renascen�sta, barroco, classicismo, roman�smo, modernismo.

Dia da semana: segundas-feiras

Horário: das 19h00 às 22h00

Carga horária total: 18 horas

Data de Início: 07/11/22

Data de Término: 19/12/22

Público-alvo: des�nado a quem possui pouca ou nenhuma experiência nesta área, o curso é des�nado a estudantes de música, instrumen�stas, cantores,
compositores, arranjadores, regentes, futuros professores de música e todos aqueles interessados em desenvolver um pensamento crí�co musical
aprofundado. 

Pré-requisitos: ter afinidade com leitura e produção de textos, ter ouvido musical e percepção sonora aguçada. 

Critérios de seleção: envio de currículo no ato da inscrição. 

Minicurrículo do professor: Andersen Viana é Doutor em Música - Composição - pela UFBA e bacharel em Composição Musical pela UFMG. Iniciou suas
a�vidades como compositor aos 13 anos, e como professor, aos 19 anos de idade. Atua como compositor e leciona diversas matérias na Fundação Clóvis
Salgado/MG. Iniciou seus estudos com seu pai - Sebas�ão Vianna - e posteriormente nas seguintes academias musicais na Itália e Suécia: Reale Accademia
Filarmonica di Bologna, Arts Academy of Rome, Accademia Chigiana di Siena e Royal College of Music in Stockholm. Por sua obra musical recebeu 35 premiações
na Alemanha, Argen�na, Bélgica, Brasil, Chile, EUA, França, Itália e Ucrânia, incluindo o Prêmio Shostakovich (2021) e o Prêmio Genzmer (2022). Em seu catálogo
atual constam 423 obras musicais compostas para instrumentos solo, orquestra, câmera, grupos variados, vozes e música eletrônica.

 

2.7 - Curso Tuba e Eufônio: fundamentos técnicos e estudos diários do instrumento (curso presencial)

Professor: Isaque Macedo

Vagas: 03 vagas

Descrição: o foco do curso é o desenvolvimento das habilidades e competências com ênfase em técnicas interpreta�vas e psicomotoras, que instrumentalizem o
estudantes para expressar suas ideias musicais através do instrumento tuba e eufônio na prá�ca musical cole�va; além do es�mulo à leitura e ao conhecimento
de repertório.

Dia da semana: quartas-feiras

Horário: de 17h00 às 18h00

Carga horária total: 09 horas

Data de Início: 09/11/22

Data de Término: 21/12/22

Público-alvo: estudantes de música em geral e demais interessados na proposta do curso que leiam par�tura.

Pré-requisitos: ler par�tura e ter iniciação de estudos no instrumento. 

Critérios de seleção: a classificação obedecerá a ordem de inscrição no formulário on-line.

Minicurrículo do professor: Isaque Macedo é mestrando em performance pela UEMG, especialista em Pedagogia da Performance em Instrumentos de Metais
pela FACI-Vitória/ES. Especialista também em Neurociência da Educação Musical. Licenciado em Música com ênfase em Tuba e Eufônio pela UEMG e membro da
Associação Internacional de Tubas e Eufônio (ITA).

 

2.8 - Curso Improvisação On-line para Todos os Instrumentos (módulo II)

Professor: Felipe Guerzoni

Vagas: 06 vagas

Descrição: o curso se volta ao estudo teórico, compreensão dos mecanismos e prá�ca da improvisação sob a ó�ca da música popular com enfoque no jazz, blues
e MPIB (Música Popular Instrumental Brasileira).

Dia da semana: segundas-feiras

Horário: de 20h00 às 21h40

Carga horária total: 12 horas 

Data de Início: 07/11/22

Data de Término: 12/12/22

Público-alvo: instrumen�stas que tocam instrumentos melódicos e/ou harmônicos.
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Pré-requisitos: Conexão mínima de internet de 2.4 GHz, desejável 4G ou 5G. Equipamento de áudio: caixas de som com volume sa�sfatório para que o
estudante interaja com os playalongs fornecidos durante a aula; ser instrumen�sta que toque instrumento melódico e/ou harmônico; conhecer intervalos
simples, acordes maiores, menores, maior com sé�ma, maior com sé�ma menor, menor com  sé�ma menor - e suas representações por cifras; conhecimento da
escala maior em todas as tonalidades.

Critérios de seleção: ter concluído o módulo I do curso.

Minicurrículo do professor: Felipe Guerzoni é natural de Belo Horizonte. Mestre em música pela UFMG, licenciado em música com habilitação em violão erudito
pela UEMG e graduado em guitarra elétrica pela Los Angeles Music Academy (LAMA). É autor do método "Leitura à primeira vista para guitarristas e violonistas"
publicado pela editora Irmãos Vitale. É professor efe�vo de Percepção Musical do Cefart. Atuou ao lado de ar�stas como Elba Ramalho, Lenine, Luiz Melodia,
Nelson Faria, Chico Cesar, Cliff Korman, dentre outros.

 

 

ESCOLA DE TEATRO:

 

2.9 - Curso: Poé�ca do Brincar e Poé�ca do Corpo

Professor: Luiz Carlos Garrocho

Vagas: 15 vagas

Descrição: o curso se volta ao estudo sobre a poé�ca do brincar, relacionada à poé�ca do corpo e à performa�vidade, de modo a fazer o retorno à cultura lúdica
da infância como força primeira para pensar arte, educação e criação corporal.

Dia da semana: quintas-feiras

Horário: de 19h00 às 21h00

Carga horária total: 12 horas.

Data de Início: 10/11/22

Data de Término: 22/12/22

Público-alvo: arte-educadore(a)s, estudantes e ar�stas de Teatro, Dança e Música – Ar�stas da Performance –, professore(a)s de Educação Infan�l e 
professore(a)s de arte do Fundamental.

Pré-requisitos: ter experiência ou estar em formação nas áreas da dança, do teatro e da performance; ou ser professor(a) de arte do ensino fundamental.

Critérios de seleção: envio, no ato da inscrição, de: a) currículo do(a) candidato(a); e b) carta de inteção (texto de, no máximo, 20 linhas).

Minicurrículo da professor: Luiz Carlos Garrocho é pesquisador, diretor, professor de teatro e ensaísta. Dedica-se ao Teatro Físico e ao Environmental
Theater (Teatro do Ambiente), com ênfase na dramaturgia do corpo e interfaces com a Arte da Performance. Formou-se em Filosofia pela UFMG. Mestre em
Artes pela Escola de Belas Artes/UFMG, com a dissertação "Cartografias de uma improvisação �sica e experimental". Doutor em Artes/EBA-UFMG, com a tese
"Lugar e  convívio como prá�ca espacial e tessitura cênica: as performances urbanas do Cole�vo Contraponto – MG".  Fundador das plataformas Bando à Parte
(voltada à criação e colaboração aberta em teatro e performance) e Aion: filosofia, corpo & cena (voltada à pesquisa e estudos das conexões, ressonâncias e
confluências  entre essas áreas). 

 

2.10 - Curso Livre de Iniciação ao Teatro (curso presencial)

Professor: Júlio Vianna 

Vagas: 20  vagas

Descrição: curso de iniciação ao teatro, direcionado a pessoas sem formação na área (ou com pouca formação). Serão abordados e desenvolvidos exercícios
individuais e cole�vos de teatro, visando a introdução e o entendimento básico da atuação na área cênica.

Dia da semana: quintas-feiras

Horário: de 14h30 às 17h00

Carga horária total: 12 horas

Data de Início: 17/11/22

Data de Término:  15/12/22

Público-alvo: pessoas com idade acima de 15 anos, com interesse em fazer teatro.

Pré-requisitos: ter idade acima de 15 anos; ter disponibilidade para encontros presenciais às quintas-feiras a tarde.

** Os par�cipantes do curso deverão levar uma roupa confortável para desenvolver a�vidades �sicas.

Critérios de seleção: a classificação obedecerá a ordem de inscrição no formulário on-line. 

Minicurrículo da professor: Júlio Vianna é doutor em Artes pela Escola de Belas Artes da UFMG, tendo cursado doutorado sanduíche na Itália, junto à
Universidade de Bologna. É Mestre em Literatura e Sistemas Semió�cos pela Faculdade de Letras da UFMG e Licenciado em Teatro pela Escola de Belas Artes, na
mesma  universidade. Suas pesquisas abrangem o campo da direção (em teatro e cinema), dramaturgia,  visualidades da cena e a inserção das novas tecnologias
no campo cênico. É diretor, dramaturgo e professor de teatro e cinema (com experiência docente no nível superior, médio e fundamental e fora da academia). É
professor do curso de Teatro do Cefart/FCS desde 2019.

 

2.11 - Curso A abordagem Pedagógica na Direção Teatral e na Direção de Arte

Professora: Thálita Mo�a

Vagas: 20 vagas

Descrição: o curso tem como norte a perspec�va da direção teatral e da direção de arte centrada em seus aspectos pedagógicos, por meio de par�lhas de
experiências, estudos de caso, bate-papos com convidadas e levantamento metodológico e bibliográfico do tema.

Dia da semana: segundas-feiras (3 aulas síncronas/ao vivo nos dias 07/11, 21/11 e 28/11; e aula assíncrona no dia 14/11).

Horário: de 16h00 às 19h00

Carga horária total: 12 horas

Data de Início: 07/11/22
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Data de Término:  28/11/22

Público-alvo: profissionais das artes cênicas, estudantes, professores da rede de ensino pública e privada, e demais interessados no tema. 

Pré-requisitos: nenhum

Critérios de seleção: a classificação obedecerá a ordem de inscrição no formulário on-line. 

Minicurrículo da professora: Thálita Mo�a é ar�sta, pesquisadora e professora. Possui doutorado em Artes pela UFMG, e mestre pela mesma ins�tuição.
Atualmente é professora da disciplina de Atuação do Curso de Teatro do Cefart e professora subs�tuta no Teatro Universitário da UFMG. Colabora com o
Cole�vo Mulheres Encenadoras e com o grupo de pesquisa CRIA (Cnpq) com foco em performa�vidades polí�cas, além do corpo editorial da Revista Subtexto
desde 2019. Enquanto diretora teatral vem se dedicando nos úl�mos dois anos a experimentar as performa�vidades radicais entre teatro e audiovisual, como
modo de fazer reexis�r a prá�ca da cena em meio à pandemia global, tendo dirigido as peças remotas Woyzeck 3g (2020), Quem vai olhar as crianças? (2020) e
Alice n’ País d’ Jogo d’ Bich’ (2021). Para além disso, pensa modos de potencializar e ecoar a presença nos tempos de volta à par�lha dos espaços �sicos.

 

2.12 - Curso Diluição do Corpo Social no Corpo da Cidade: prá�cas performa�vas no contexto urbano (curso presencial)

Professor: Paulo Maffei

Vagas: 20 vagas

Descrição: o curso tem caráter teórico-prá�co e propõe – a par�r da discussão em torno das relações entre corpo e cidade, arte e polí�ca – a criação de ações
performa�vas e de instalações/intervenções em lugares públicos. Pretende-se, ao final do curso, elaborar-se um experimento performa�vo a ser apresentado.

Dia da semana: quintas-feiras

Horário: de 14h00 às 17h40

Carga horária total: 24 horas

Data de Início: 17/11/22

Data de Término:  22/12/22

Público-alvo: atrizes, atores, bailarina(o)s, performers e ar�sta interessades em pesquisar/criar no espaço urbano.

Pré-requisitos: ter, no mínimo, 18 anos de idade.

Critérios de seleção: envio de carta de intenção no ato da inscrição (texto de, no máximo, 20 linhas).

Minicurrículo da professor: Paulo Maffei é professor efe�vo e Coordenador do Curso Técnico em Teatro do Cefart; e professor subs�tuto do Curso de Graduação
em Artes Cênicas da UFOP. Atuou como professor subs�tuto na área de Direção Teatral e Elementos Plás�cos da Cena na Universidade Federal de São João del
Rei (UFSJ) - 2017/2018. Mestre em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFOP. Graduado em Artes Cênicas - Bacharelado em
Direção Teatral - e em Licenciatura em Artes Cênicas, ambas pela UFOP. Ator Formado pelo Teatro Escola Macunaíma. Pesquisador integrante do grupo de
pesquisa HÍBRIDA - poé�cas híbridas da cena contemporânea (CNPq). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Direção Teatral, Atuação, Performance,
Intervenção Urbana, Processos Contemporâneos de Criação e Arte Educação.

 

 

ESCOLA DE TECNOLOGIA DA CENA:

 

2.13 - Curso Introdução ao So�ware Sonoromusical Ableton Live  

Professor: Daniel Nunes

Vagas: 15 vagas

Descrição: o curso propõe uma introdução ao so�ware sonoromusical Ableton Live.

Dia da semana: uma semana, de segunda a sexta-feira

Horário: de 14h00 às 16h00

Carga horária total: 10 horas

Data de Início: 28/11/22

Data de Término: 02/12/22

Público-alvo: público em geral, jovens e adultos e pessoas interessadas em música e arte digital. 

Pré-requisitos: nenhum

Critérios de seleção: a classificação obedecerá a ordem de inscrição no formulário on-line.

Minicurrículo da professor: Daniel Nunes é professor de Sonoplas�a da Escola de Tecnologia da Cena do Cefart. Possui graduação em Música pela UEMG e
Mestrado em Artes, Cartografia Sonora, pela mesma ins�tuição.

 

2.14 - Curso Sound Design para Radionovela

Professor: Tomaz Mota

Vagas: 20 vagas

Descrição: o curso trará a contextualização da radionovela no Brasil e desenvolverá habilidades básicas para edição de áudio. Noções básicas de equalização e
criação de ambientação sonora também serão abordados. O foco será dado também à criação e construção de sonoridades para efeitos sonoros bem como de
trilha sonora para um texto.

Dias da semana: 28/11 e 29/11;  01/12 e 02/12; 05/12 e 06/12.

Horário: de 14h00 às 16h00

Carga horária total:  12 horas

Data de Início: 28/11/22

Data de Término: 06/12/22

Público-alvo: ar�stas do teatro, da música e que tenham interesse em produzir suas próprias rádionovelas, áudioséries, podcasts e afins, com idade a par�r de
16 anos, assim como professores da rede pública e par�cular de ensino.
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Pré-requisitos: ter um computador com acesso à internet e que possa usar so�wares de áudio; e ter, no mínimo, 16 anos de idade.

Critérios de seleção: a classificação obedecerá a ordem de inscrição no formulário on-line.

Minicurrículo do professor: Tomaz Mota é músico, arranjador, diretor musical, professor de música e assuntos da área de sonoplas�a. Graduado em Música
(Bacharelado em Instrumento com Habilitação em Violão) pela Universidade Federal da Bahia e Mestre em Performance Musical pelo PPGPROM-UFBA. Foi
integrante da Orquestra de Violões da UFBA de 2010 a 2014, sob a coordenação dos profs. Robson Barreto e Ricardo Camponogara. Atuou como professor
estagiário de violão de 2009 a 2011 no Curso de Extensão da Escola de Música da UFBA, com aulas par�culares desde 2014 e aulas de violão no Conservatório
Schubert (2015-2017 – Salvador/BA). Vem desenvolvendo trabalhos de composição de trilhas sonoras e direção musical de espetáculos de Teatro desde
2009. Em 2018-19 atuou como professor de Trilha Sonora na Escola de Teatro do Cefart e como professor de violão e Coordenador (2018-2) na mesma
ins�tuição. Ainda em 2018, criou junto à equipe pedagógica o módulo Sonoplasta da Escola de Tecnologia da Cena do Cefart, onde atua como professor.

 

 

3. SOBRE A MODALIDADE DE ENSINO OFERTADA

3.1 - A maior parte dos Cursos de Extensão presentes neste edital será ofertada na modalidade de aulas remotas (on-line), realizados por meio da plataforma
eletrônica Cefart Virtual (h�ps://cefartvirtual.aix.com.br/), como polí�ca de ampliação do acesso aos cursos de extensão a diversos públicos, ao
possibilitar que candidato(a)s residentes fora da área de localização do Centro de Formação Ar�s�ca e Tecnológica possam também tornarem-se aluno(a)s.

3.2 - As aulas remotas poderão ser ministradas nas modalidades síncronas e assíncronas: aulas remotas síncronas são aquelas em que professores(as) e
estudantes estarão conectados(as) no mesmo momento, para desenvolvimento de prá�cas ar�s�co-pedagógicas por meio de webconferências, para concluírem
o obje�vo da aula. E aulas remotas assíncronas são aquelas em que não é necessário que professores(as) e estudantes estejam online no mesmo tempo para
que as tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja concre�zado. Nas aulas assíncronas, o/a estudante deverá organizar seu tempo para realizar as tarefas
onde e quando for mais conveniente,  oportunidade de trabalhar sua integridade e autonomia.

3.3 - Para as aulas síncronas, poderão ser u�lizadas ferramentas de webconferência, por meio de plataformas on-line como Zoom, Google Meet, Big Blue Bu�on,
etc.

3.4 - É de responsabilidade do(a) estudante dispor dos equipamentos e da conexão de internet necessária para par�cipar das aulas nos cursos para os quais se
inscrever.

3.5. Apenas os seguintes cursos de extensão serão ofertados na modalidade presencial com aulas nas dependências do Cefart, nas unidades do Palácio das
Artes e/ou do Cefart Liberdade: a) Curso livre de Iniciação ao Teatro; b) Tuba e Eufônio:  fundamentos técnicos e estudos diários do instrumento; c) Diluição
do Corpo Social no Corpo da Cidade: prá�cas performa�vas no contexto urbano; e d) Prevenção de Lesões para Bailarinos.

3.6 - Fica resguardada a possibilidade de readequação da programação do curso, bem como dos prazos previstos para sua realização, em virtude de situações de
naturezas adversas ou imprevisíveis com as quais possa se deparar a Fundação ofertante. 

 

4. INVESTIMENTO

4.1 - Todos os cursos são gratuitos.

4.2 - Qualquer material para u�lização em a�vidades previstas nos cursos de extensão devem ser adquiridos ou custeados pelo(a) estudante ou seu/sua
responsável legal, garan�ndo a execução das propostas didá�co-pedagógicas (curriculares e extracurriculares).

4.3 - É de responsabilidade do(a) estudante dispor dos equipamentos e da conexão de internet necessários para par�cipar das aulas remotas.

 

5. INSCRIÇÃO

5.1 - Período de inscrição: de 23 de setembro até as 23h59 do dia 10 de outubro 2022.

5.2 - A inscrição será realizada por meio de Formulário On-line, que poderá ser acessado através do link h�ps://forms.gle/1ddREzpduxa3Gn7h9 .

5.3 - O acesso ao formulário de inscrição também será disponibilizado no site da Fundação Clóvis Salgado (www.fcs.mg.gov.br). Não será aceito, neste momento
de excepcionalidade, o comparecimento à Secretaria Escolar do Cefart ou inscrições por Correios.

5.3 - Não será cobrada qualquer taxa para a efe�vação da inscrição da(o)s candidata(o)s.

5.4 - Para as/os candidata(o)s menores de 18 anos, é necessária a vinculação de responsável legal no procedimento de inscrição.

5.5 - Para o(a)s candidato(a)s menores de 18 anos, também será necessário que seu responsável legal preencha, assine e envie o Termo de Livre Consen�mento
para Tratamento de Dados Pessoais, constante como Anexo deste edital.

5.6 - Todos os inscritos ficam cientes de que as informações fornecidas no ato de inscrição poderão ser u�lizadas pela Fundação Clóvis Salgado, para esse fim,
conforme autorizado pelos ar�gos 7°, 11, 23 a 26, da Lei n. 13.709/2018”.

 

6. ETAPAS DE SELEÇÃO

6.1 - Cada curso elencado neste edital prevê diferentes critérios de seleção dos candidato(a)s inscrito(a)s. Para conhecê-los, consulte o detalhamento dos cursos
na seção 2 "Da relação dos cursos de extensão ofertados".

6.2 - Para os cursos que preveem classificação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) obedecendo a ordem de inscrição no formulário on-line, basta que o/a
candidato(a) corretamente inscrito aguarde a publicação do Resultado Final.

 

7. RESULTADO FINAL 

7.1 - No dia 20 de outubro de 2022, a par�r das 18h00, será publicado no site da FCS (www.fcs.mg.gov.br) o Resultado Final com a lista dos(as) Candidatos(as)
Aprovados(as) em cada um dos cursos de extensão de que trata este edital. Os resultados não serão divulgados por telefone.

7.2 - O Cefart reserva-se o direito de não preencher todas as vagas disponíveis, caso não haja candidatos(as) que atendam aos requisitos exigidos.

 

8. MATRÍCULA

8.1 - A matrícula será realizada  entre os dias 21 a 25 de outubro de 2022, através de preenchimento de Formulário on-line de Matrícula nos Cursos de
Extensão, com link a sere enviado por e-mail a todo(a)s os/as candidato(a)s aprovado(a)s.

8.2 - As matrículas serão realizadas exclusivamente por formulário on-line, não sendo aceito o comparecimento à Secretaria do Cefart ou envio de documentos
pelos Correios.

8.3 - Para a matrícula, a(o) candidata(o) aprovada(o) deverá encaminhar cópia digitalizada de documentação pessoal por meio deste formulário on-line, a par�r
de link a ser enviado aos candidatos no e-mail cadastrado no ato de inscrição.  A cópia digital do documento deverá ser escaneada ou fotografada com boa

https://cefartvirtual.aix.com.br/
http://www.fcs.mg.gov.br/
http://www.fcs.mg.gov.br/
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resolução e visibilidade dos dados. 

8.4 - No caso de candidatos menores de 18 anos, seu responsável legal deverá preencher, assinar, digitalizar e encaminhar também o Termo de Livre
Consen�mento para Tratamento de Dados Pessoais. 

8.5 - O envio do seguinte documento digitalizado será exigido para a efe�vação da matrícula:

a) CPF  do(a) candidato(a), ou seu responsável legal (frente e verso);

b) Termo de Livre Consen�mento para Tratamento de Dados Pessoais, constante como Anexo deste edital, exclusivamente para preenchimento do(a)s
responsáveis legais de candidato(a)s menores de 18 anos.

8.6 - Ao submeter a documentação, a(o) candidata(o) responsabiliza-se pela auten�cidade das cópias dos documentos apresentados perante a FCS, para fins de
matrícula no curso pretendido, atestando sua legi�midade; e declara estar ciente de que qualquer irregularidade nos documentos e nas cópias apresentadas
implicará, a qualquer tempo, no cancelamento da matrícula realizada e perda da vaga no curso pretendido. Quaisquer informações inverídicas ou inexatas
prestadas pelo candidato ou por seu representante legal, ou a não comprovação, dentro do prazo es�pulado, implicará na perda do direito à vaga. 

8.6 - Após o preenchimento e envio do Formulário de Matrícula, a Secretaria Escolar do Cefart procederá à conferência dos dados e  documentos para
a confirmação de matrícula, e o(a) candidato(a) que �ver a matrícula confirmada receberá novo e-mail repassando as instruções para seu cadastro e acesso à
plataforma Cefart Virtual, onde serão realizadas as aulas do curso para o qual foi aprovado(a). 

 

9. INFORMAÇÕES GERAIS:

9.1 - O Cefart reserva-se o direito de não preencher todas as vagas disponíveis, caso não haja candidatos(as) que atendam aos requisitos exigidos.

9.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Centro de Formação Ar�s�ca e Tecnológica/FCS.

9.3 - Síntese do Cronograma deste Edital:

 

CRONOGRAMA

INSCRIÇÕES: De  23 de setembro de 2022 até às 23h59 do dia 10 de outubro de 2022

RESULTADO FINAL: 20 de outubro de 2022

MATRÍCULA: 21 a 25 de outubro de 2022

INÍCIO DAS AULAS: A par�r da semana do dia 03/11 (de acordo com datas iniciais previstas em cada
curso).

 

 

 

Piedra Magnani Cunha
Gerente de Ensino do Cefart

 

 

 

 

ANEXO AO EDITAL

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

 

Através do presente instrumento, eu, ______________________________________________________________, inscrito(a) no CPF sob
n°__________________________________, com
endereço______________________________________________________________________________________________________________________________
e-mail_______________________________________, representante legal do(a) candidato(a)/aluno(a)
___________________________________________________________________________, aqui denominado(a) TITULAR, venho autorizar a FUNDAÇÃO
CLÓVIS SALGADO, aqui denominada CONTROLADORA, inscrita no CNPJ sob n° 17498205000141, com endereço na Av. Afonso Pena, 1537, Centro, Belo
Horizonte/MG - CEP 30130-004, sí�o eletrônico <www.fcs.mg.gov.br>, a realizar o tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis do Titular, de
acordo com os ar�gos 7°, 11, 23 a 26, da Lei n° 13.709/2020-LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), conforme disposto neste termo.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Dados Pessoais

O TITULAR autoriza a CONTROLADORA a u�lizar os dados constantes da sua ficha de inscrição/matrícula no curso
__________________________________________________________ do CEFART.

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Finalidades do Tratamento dos Dados

O tratamento dos dados do TITULAR somente poderá ser realizado com as finalidades específicas de:

1. Cumprimento de obrigações decorrentes da legislação que rege o funcionamento dos cursos regulares do CEFART;

2. Realização dos procedimentos de inscrição e matrícula nos cursos regulares do CEFART, bem como durante todo o período de duração dos referidos
cursos;

3. Executar um contrato/termo relacionado ao curso do CEFART, no qual seja parte o TITULAR;

4. Proteção da vida, da incolumidade �sica ou da saúde do TITULAR ou de terceiros.
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Parágrafo único: O TITULAR autoriza, ainda, o tratamento de seus dados para os fins de u�lização de seu nome, sua imagem e do resultado das a�vidades
didá�cas, acadêmicas e ar�s�cas executadas por ele ao longo de sua formação no CEFART, visando à divulgação ins�tucional podendo, para tanto, reproduzi-los,
nos termos da lei, pelos meios de comunicação, públicos ou privados.

_________________________________________________

(assinatura do representante legal do TITULAR)

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Compar�lhamento de Dados

A CONTROLADORA fica autorizada a compar�lhar os dados pessoais do TITULAR com outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as
finalidades listadas neste instrumento e no art. 26, da LGPD, respeitados os princípios legais, devendo a ANPD ser informada, conforme previsto no art. 27, da Lei
n° 13.709/2020-LGPD.

 

CLÁUSULA QUARTA: Responsabilidade pela Segurança dos Dados

A CONTROLADORA se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e administra�vas suficientes a proteger os dados pessoais do TITULAR, que será
comunicado, caso ocorra algum incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme ar�go 48 da Lei n° 13.709/2020-LGPD.

 

CLÁUSULA QUINTA: Término e Prazo do Tratamento dos Dados

A CONTROLADORA fica autorizada a manter e u�lizar os dados pessoais do TITULAR durante todo o período de realização do processo sele�vo e de
integralização dos cursos regulares do CEFART e para cumprimento de obrigação legal ou imposição de órgãos de fiscalização, pelo período mínimo de 05 (cinco)
anos.

 

 

Belo Horizonte, ________ de ________________________________ de 2022.
 
 
 
 

____________________________________________________
Assinatura do(a) Representante Legal do Candidato(a)

 
 
 

____________________________________________________
Fundação Clóvis Salgado - CONTROLADORA

Documento assinado eletronicamente por Piedra Magnani da Cunha, Gerente, em 23/09/2022, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51942185 e o código CRC 2F449E8B.

Referência: Processo nº 2180.01.0001890/2022-87 SEI nº 51942185

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

