EDITAL PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES DO CURSO DE
EXTENSÃO DO PENSAR AO AGIR: TRANSFORMANDO IDEIAS EM
PROJETOS CULTURAIS ESMU - UEMG ANO DE 2021 (2º SEMESTRE)
O Diretor da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais,
Professor Helder da Rocha Coelho, no uso de suas atribuições, faz saber aos
interessados que estarão abertas as inscrições para participação do Curso de
Extensão - Do Pensar ao Agir: Transformando Ideias em Projetos Culturais ESMU-UEMG/2021 (2º semestre), segundo o disposto neste Edital. Esta ação é
realizada em parceria com o Observatório da Diversidade Cultural, como
contrapartida da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc, viabilizada por
meio da Prefeitura de Belo Horizonte.
1. OBJETIVO:

Desenvolver com os/as participantes da oficina competências para transformar
ideias em projetos culturais, identificando oportunidades de parcerias, ações
colaborativas e fontes de financiamento.
2. PÚBLICO ALVO:

Estudantes da Escola de Música e Público em geral.
3. DAS VAGAS:

Serão ofertadas 20 vagas.
4.CONTEÚDOS:
Princípios básicos para elaboração de projetos culturais;
Alternativas de financiamento de projetos na área da música;
Como transformar uma ideia em projeto: análise de consistência e viabilidade;
Gestão e prestação de contas de projetos culturais;
Oficina de construção de projetos;
5. DAS INSCRIÇÕES:
Data: 05/11/2021 a 12/11/2021 via e-mail: cenex.esmu@uemg.br
O e-mail deve conter as seguintes informações e anexos:
• Nome completo, endereço, e-mail, RG, CPF e telefone para contato;
• Apresentação, no formato de texto ou vídeo de até 3 minutos, expondo os
motivos e interesses em participar do curso, a relação com sua trajetória

acadêmica e artística e a disponibilidade em participar das aulas nos
horários definidos.

6. DA AVALIAÇÃO:
A avaliação será feita pela equipe de professores do curso, de acordo com o
número de vagas oferecida, através da análise do relato do (a) candidato (a) e a
realização de entrevista remota.
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
7.1 O resultado será divulgado no dia 16/11/2021, no endereço eletrônico
da UEMG (www.uemg.br);
7.2 Em hipótese alguma o resultado será informado por telefone.
8. DA MATRÍCULA:
8.1 O Minicurso será ofertado gratuitamente e a matrícula ocorrerá entre
os dias 17 a 18 de novembro de 2021, como disposto a seguir:
Etapa 1: O candidato classificado ou seu responsável (no caso de
candidatos menores de 18 anos) deve preencher e encaminhar o
Requerimento de Matrícula (disponível em anexo nesse edital) para o email formacaomusical.esmu@uemg.br juntamente com cópia digitalizada
dos documentos necessários solicitados no item 8.2.
Etapa 2: Após o recebimento desses documentos, a secretaria do Curso
de Formação Musical entrará em contato com o candidato classificado
e/ou seu responsável para confirmar o recebimento dos documentos e a
sua matrícula.
8.2

Documentos do candidato classificado:
Devem ser
digitalizados e
enviados
para o
e-mail
formacaomusical.esmu@uemg.br os seguintes documentos:
a) Requerimento de matrícula preenchido (em anexo nesse edital);
b) Carteira de identidade;
c) CPF;
d) Comprovante de residência.
8.3
Para as vagas dos desistentes serão convocados os candidatos
excedentes, respeitando o limite de vagas oferecidas e a ordem
de classificação, até a data limite de 19 de novembro de 2021.
8.4
Os candidatos excedentes serão comunicados pelos números de
telefone/celular disponibilizados na inscrição.

9. CARGA HORÁRIA:
O curso será ofertado em 4 dias, sendo um encontro com duração de 4
horas/aulas e restante com duração de 2 horas/aulas, conforme abaixo:
Data

Horário

20/11
27/11
04/12
11/12

8 às 10 hs
8 às 10 hs
8 às 12 hs
8 às 10 hs
Total:

Carga
horária
2 horas/aula
2 horas/aula
4 horas/aula
2 horas/aula
10 horas/aula

10. FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES:
O Minicurso será ofertado de forma remota, via aplicativo Microsoft Teams, com
aulas e atividades síncronas e assíncronas. Terão início no dia 20 de novembro
de 2021 e término no dia 11 de dezembro de 2021.
11. COORDENAÇÃO:
Amanda Barros: Gestora Administrativa e Financeira do Observatório da
Diversidade Cultural (ODC);
José Marcio Barros: Professor da ESMU e do PPG em Artes da UEMG.
Coordenador do Observatório da Diversidade Cultural (ODC);
José Oliveira Junior: Gestor Cultural, Diretor de Economia Criativa da SECULT
MG. Pesquisador do Observatório da Diversidade Cultural (ODC).
Belo Horizonte, 05 de novembro de 2021.

Prof. Helder da Rocha Coelho
Diretor da Escola de Música

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 2021 - CURSO DE EXTENSÃO - DO PENSAR
AO AGIR: TRANSFORMANDO IDEIAS EM PROJETOS CULTURAIS - ESMUUEMG
Aluno(a): _____________________________________________________________
Data de Nascimento: ____________________
Endereço: ____________________________________________________________
Bairro: ________________________________
Cidade:_______________________________________________________________
Estado: _________ CEP: _________________
Telefone: ______________________________
E-mail: ________________________________
Celular: _______________________________

Venho requerer minha matrícula no Minicurso de Extensão - Do Pensar ao Agir:
Transformando Ideias em Projetos Culturais
Nestes termos, pede deferimento.
Belo Horizonte, _____de __________________de 2021.

Assinatura do (a) Aluno (a) ou Responsável

Secretaria dos cursos de extensão

