Chamada de bolsistas sociais
para cursos livres
MAR/JUN 2022
Inscrições até 06 de fevereiro
A Escola de Artes Visuais do Parque Lage apresenta, por meio de edital público,
esta chamada para 40 bolsas sociais integrais destinadas aos cursos livres do 1°
semestre de 2022. Para participar, leia integralmente este edital e preencha
o formulário. As bolsas são válidas para cursos online e cursos presenciais,
a partir de março. Confira os perfis e critérios de seleção neste documento.
A chamada de bolsas sociais 2022.1 reafirma o compromisso da Escola de Artes
Visuais do Parque Lage como instituição pública ligada à Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, no intento de promover
a difusão cultural e a democratização das artes.
Ao todo serão distribuídas 80 bolsas ao longo do ano, com uma nova chamada
no segundo semestre. Todas as bolsas sociais foram custeadas pela Coleção
Impacto, que integra o programa Amigo EAV, revertendo todo lucro das vendas
de obras de arte durante a Feira ArtRio em 2021 para esta chamada pública.

Abertura de inscrições: 25 de janeiro
Encerramento
Encerr
En
das inscrições: 06 de fevereiro
Divulgação dos selecionados: 25 de fevereiro
Período
Período de matrícula:
m
26 de fevereiro a 10 de março
Período
Período letivo:
leti
10 de março a 24 de junho

Regras de Participação
Esta chamada tem o objetivo de selecionar 40 bolsistas para integrar gratuitamente
os cursos livres do primeiro semestre de 2022
1 - Cada selecionado será contemplado com 1 bolsa integral para 1 curso do
primeiro semestre.
2 - O candidato poderá optar entre cursos semestrais, cursos de curta duração e
cursos contínuos. No caso dos selecionados para cursos contínuos, a bolsa tem
validade equivalente a 4 meses, de março à junho. No caso dos cursos de curta
duração, a bolsa tem validade para 1 curso inteiro, independente da duração.
3 - As bolsas são válidas para cursos online e cursos presenciais.
4 - Os cursos participantes podem ser conferidos no endereço: eavparquelage.rj.gov.br
5 - O formulário de candidatura ficará disponível até às 23h59 do dia 06 de fevereiro
de 2021. Não haverá prorrogação do prazo.
6 - Não aceitaremos candidaturas fora do cronograma definido.
7 - Não aceitaremos candidaturas realizadas por outros canais.
8 - Todas as candidaturas preenchidas até a data limite serão avaliadas.
9 - Ao final do preenchimento do formulário você observará uma mensagem de
confirmação. Não enviaremos confirmação por email.
10 - Antes de enviar sua candidatura, avalie com cuidado sua disponibilidade de
tempo para iniciar e permanecer no curso.
11 - Toda participação no curso é gratuita. Não serão cobradas
taxas de administração.
12 - Os custos referentes ao deslocamento, alimentação e materiais são
responsabilidade da pessoa selecionada.
13 - Não serão aceitas inscrições em duplas.
14 - O resultado da chamada será anunciado no site da EAV Parque Lage.
15 - Para garantir a bolsa, os selecionados devem se matricular segundo
o regulamento de matrícula que será enviado por email.

Perfil da seleção
Esta política visa contribuir para o urgente processo de reparação histórica,
fomentando o ingresso de pessoas racializadas, trans, não-binárias e periféricas.
Confiamos que tal processo contribui de maneira radical para o cotidiano da Escola:
complexifica as narrativas do próprio campo das artes e reposiciona criação e
imaginação como possibilidades e direitos legítimos de todas/os/es para além de um
exercício de privilégio de alguns.
Os critérios de seleção das bolsas sociais levarão em conta a realidade financeira e
social das pessoas candidatas, considerando a diversidade de gênero, étnico-racial,
de sexualidade e de território observados a partir das respostas dos campos do
formulário de inscrição.
Não é necessário estar cursando ou ter cursado ensino superior ou qualquer outra
formação em artes para participar.

Como se inscrever
Preencha todos os campos do formulário indicando seus dados pessoais, endereço
de sua atual residência. No site da escola escolha um curso de sua preferência e um
curso como segunda opção. Adicione sua carta de intenção com até 1600
caracteres dividindo conosco suas motivações para frequentar o curso desejado.
Caso queira compartilhar mais informações conosco, adicione um links como
currículo, portfólio ou vídeos. Este campo não é obrigatório. Certifique-se que
os links estão acessíveis publicamente.
Para conferir os cursos participantes e acessar o formulário de inscrição, visite
a página da escola: http://eavparquelage.rj.gov.br/

Anexo 1 - Carta de intenções
A carta de intenção deverá ser preenchida diretamente no formulário
ormulário de inscri
inscrições
com limite de 1600 caracteres, sem espaço. É importante manter-se dentro do limite
e
do texto, pois o campo do formulário não aceita respostas fora do limite proposto..
Sugerimos que você escreva anteriormente sua carta em um programa
ama de edição
de texto e cole o conteúdo no formulário de inscrições.
Sua carta de intenção tem o objetivo de apresentar sua trajetória e suas expectativas
as
em relação ao curso desejado. Para isso, você deverá escrevê-la considerando
ando
as seguintes questões:
Qual sua relação com o campo das artes? Como ela acontece?
Como o curso escolhido pode contribuir para sua trajetória?
O que você espera alcançar durante e/ou após sua participação?

Cuidem-se
EAV Parque Lage

