CONVOCATÓRIA
(Errata dia 28/12/2015)
Prazo final para as inscrições: 04 de janeiro de 2016

O PROGRAMA
A Escola de Artes Visuais do Parque Lage lança a segunda edição de seu programa de estudos
EAVerão.
Esta edição, com duração de uma semana, prevê uma imersão coletiva dos selecionados nos
arquivos audiovisuais da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, para estudar sua relevância
histórica no cenário cultural da cidade e do país.
Os estudantes serão estimulados a editar pequenos filmes com o material disponível no banco
de dados e imagens da EAV, e participarão do levantamento de novas fontes para alimentar o
acervo do Centro de Documentação e Pesquisa (CDP). Estão previstas também palestras e
clínicas para acompanhamento e discussão da produção dos participantes.
O programa prevê ainda contato com os rituais da arte culinária e a elaboração da refeição do
evento de encerramento, quando será apresentada uma seleção dos trabalhos desenvolvidos
ao longo do curso.
As inscrições e as atividades do EAVerão 2016 são gratuitas.

1 ) DOS PARTICIPANTES
1.1 - Podem inscrever-se artistas, preferencialmente atuantes na área do audiovisual,
e pesquisadores brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, com idade superior a 18 anos,
que buscam aprofundar sua formação e estão dispostos a um programa intensivo.
1.2 - Todas as atividades são obrigatórias aos selecionados. Estes deverão ter 75% de presença
no total do Programa.
1.3 - Ao final do programa, os selecionados devem participar da apresentação dos trabalhos
produzidos durante a imersão. Podem ser arquivos ou imagens da memória da EAV
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trabalhados durante o programa, diários de bordo, vídeos, ideias de arquivo ou publicação.
Este material integrará o acervo do Memória Lage.
2 ) DAS INSCRIÇÕES
2.1 - A inscrição para o Programa EAVerão 2016 deve ser feita através de formulário disponível
no site www.eavparquelage.rj.gov.br a ser preenchido e enviado com o material descrito no
parágrafo 2.4.
O material pode ser impresso e entregue pessoalmente na Secretaria da EAV, à Rua Jardim
Botânico, nº 414, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, pelo proponente ou pessoa indicada, de
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou em arquivo digital enviado para o email
eaverao2016@gmail.com.
Os interessados podem obter mais informações através dos telefones (21) 3257 1821 e (21)
32571843.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A Secretaria da EAV estará fechada ao público dias 24, 25 e 31 de
dezembro de 2015 e 01 de janeiro de 2016. Nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2015,
funcionará das 9h às 15h e dia 04 de janeiro de 2016 volta o horário normal, das 9h às 17h.
2.2 - O prazo para as inscrições será do dia 10 de dezembro de 2015 a 04 de janeiro de 2016.
2.3 - O resultado da seleção será publicado no site www.eavparquelage.rj.gov.br e comunicado
por email aos selecionados até o dia 8 de janeiro de 2016.
2.4 - Os interessados deverão enviar, em envelope A4, o seguinte material:
a) Formulário preenchido e assinado pelo candidato
b) Currículo resumido
c) Carta de motivação (máx. 1 lauda A4)
d) Portfólio com 05 (cinco) imagens ou de trabalhos realizados nos últimos dois anos que
sejam considerados relevantes para a compreensão do percurso do candidato. Os
portfólios podem ser entregues nos formatos: impresso, por meio de link ou DVD
(somente formatos JPEG ou PNG, tamanho 2MB no máximo por imagem). Trabalhos
em vídeo podem ser entregues por meio de link ou DVD com arquivos nos formatos
AVI, MPEG ou MP4, com limite máximo de 5 minutos de duração por vídeo.
e) Em caso de pesquisadores, enviar três textos de sua autoria, publicados ou não.
2.5 – O portfólio entregue impresso ou em DVD pode ser retirado na secretaria da EAV até o
dia 11 de janeiro de 2015. A partir desta data será descartado.
2.6 - Não serão aceitas inscrições de parentes diretos dos funcionários e professores da Escola
de Artes Visuais do Parque Lage, da Casa França-Brasil, da OS Oca Lage e da Secretaria de
Estado de Cultura do Rio de Janeiro.

3 ) DA SELEÇÃO
3.1 - A seleção dos inscritos será realizada por uma Comissão, composta pela Curadora e
Diretora da EAV Parque Lage e dois membros convidados.
3.2 - Serão selecionados até 20 candidatos.
3.3 - As decisões da Comissão são soberanas e sobre elas não cabem recursos ou justificativas.
3.4 - O selecionado assinará um termo de compromisso com a Escola de Artes Visuais do
Parque Lage, no qual se compromete a:
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a) Frequentar o mínimo de 75% do programa
b) Autorizar o uso de sua imagem durante as atividades do Programa.
3.5 - O selecionado que cumprir os 75% do Programa receberá certificado de participação.
3.6 - A partir de 25% de falta, o selecionado será desligado do Programa e não poderá
concorrer a outras bolsas de estudos da EAV

4 ) DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
4.1 - A Direção da Escola de Artes Visuais do Parque Lage decidirá sobre situações não
previstas nesta Convocatória.
4.2 - A inscrição implica, por parte dos inscritos, na plena aceitação de todas as condições
acima relacionadas.
4.3 - Algumas atividades poderão ser abertas ao público.

5 ) CRONOGRAMA
Início das inscrições: 10 de dezembro de 2015
Encerramento das inscrições: 04 de janeiro de 2016
Seleção: 6 e 7 de janeiro de 2016
Resultado: até 08 de janeiro de 2016
Início do Programa: 11 de janeiro de 2016
Encerramento do Programa: 15 de janeiro de 2016
5.1 - A critério da organização, as datas limite poderão ser alteradas.
5.2 - O Programa será realizado na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, localizada no Jardim
Botânico, nº 414, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22461-000.
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