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A Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, Serviço Social da Indústria – SESI-PR, Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e o Instituto Evaldo Lodi – IEL-PR, todos do Departamento Regional do 

Paraná, adiante designados simplesmente SISTEMA FIEP, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 200, Centro 

Cívico, Curitiba/PR, está promovendo Licitação, modalidade CONCURSO,  conforme seu Regulamento de Licitações e 

Contratos, devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 

11/11/2002, 24/02/2006 e 01/07/2011, e com observância às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

1. OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços descritos no ANEXO I. 

1.1.1 No objeto da licitação estará (ão) contemplada(s) a(s) casa(s): 

    
- SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

 

2. INTRODUÇÃO: 

2.1 O Núcleo de Artes Visuais SESI/PR é um programa de formação e aprofundamento para artistas iniciantes e não 

iniciantes que pretendem ampliar seus conhecimentos e desenvolver processos artísticos contemporâneos em 

interlocução com agentes culturais com atuação em âmbito nacional.  

2.2 O projeto oferecerá 10 vagas para artistas e 2 vagas para curadores de todo o território nacional, que ao longo de 

4 meses desenvolverão seus processos criativos sob a orientação da curadora convidada Beatriz Lemos. Os 

encontros deverão culminar em um evento público a ser idealizado e desenvolvido pelos participantes, sob 

acompanhamento das curadoras orientadoras e custeado pelo programa Núcleo de Artes Visuais, respeitando o 

limite financeiro a ser discutido durante os encontros. 

2.3 Além dos encontros coletivos e individuais sobre os trabalhos dos artistas selecionados, artistas e pesquisadores 

serão convidados para contribuir com discussões que serão pautadas por quatro eixos de discussões: o lugar do 

artista no sistema da arte; questões de gênero; deslocamentos e migração; e cultura e sociedade. 

 

3. DO OBJETIVO: 

3.1 Propiciar Um Espaço Para Experimentações Poéticas E Desenvolvimento De Linguagens Contemporâneas. 

3.2 Promover A Diversidade Da Produção Contemporânea, A Experimentação E A Articulação Das Linguagens 

Artísticas Com Outras Áreas Do Conhecimento. 

3.3 Oferecer, Gratuitamente, Um Processo De Aperfeiçoamento De Excelência Em Artes Visuais. 

3.4 Tecer Uma Rede De Trocas Entre Os Artistas E Agentes De Outras Localidades. 

3.5 Promover A Democratização Da Cultura E Acesso Aos Bens Culturais. 

3.6 Incentivar E Promover O Cenário Das Artes Visuais No Estado. 
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4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 

4.1 Poderão participar da seleção artistas e curadores maiores de 18 anos, brasileiros ou estrangeiros residentes no 

Brasil (RNE - Registro Nacional de Estrangeiros) estes, desde que residam no país há pelo menos dois anos. 

Ambas as condições deverão ser comprovadas quando do ato da inscrição, mediante a apresentação do 

documento correspondente (Carteira de Registro Nacional Migratório – Emitido pela Polícia Federal) 

4.2 Ter disponibilidade para frequentar os encontros e palestras nos horários pré-estabelecidos. 

4.3 Não serão aceitas inscrições de coletivos. Os integrantes de coletivos interessados em participar deverão se 

inscrever individualmente. 

 

5. INSCRIÇÕES: 

5.1 O candidato deverá apresentar os seguintes itens: 

5.1.1 Ficha de inscrição (ANEXO I) devidamente preenchida e assinada; 

5.1.2 Cópia de RG e CPF / (RNE- Registro Nacional De Estrangeiros), para o caso de estrangeiros; 

5.1.3 Carta de intenção (carta sobre o porquê o artista quer participar do programa e descrição de projeto/pesquisa 
em andamento) em 3 laudas;  

5.1.4 Currículo (máximo 2 laudas);  

5.1.5 Portfolio comentado (trabalhos em vídeo devem ser hospedados em plataformas online para a comissão ter 
acesso, informar link e senha de acesso)  

5.2 O material deverá ser enviado exclusivamente pela web para o endereço: nucleodeartesvisuais@sesipr.org.br  

5.3 O candidato deverá enviar arquivo único em formato pdf (tamanho máximo 30 mb) através do wetransfer, - 

plataforma online para transferência de arquivos. (https://www.wetransfer.com/). As inscrições enviadas em outros 

formatos ou que ultrapassarem o tamanho estabelecido por este edital não serão aceitas. No caso de vídeos, os 

links deverão constar dentro do arquivo pdf. 

 
 Ao enviar o material, no campo assunto deverá constar: seleção_nome do candidato. 

6. CRONOGRAMA DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO: 

Inscrições: 29 de março a 15 de abril de 2018.  
Avaliação das propostas: 20 de abril a 25 de abril de 2018 
Publicação do resultado: 30 de abril de 2018 
Início do Programa de Formação: 09 de maio (reunião com a coordenação) 

 
A entrega ou o envio da ficha de inscrição implicará na total aceitação das disposições deste Regulamento. 
Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora do evento. 
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7. PROCESSO DE SELEÇÃO  

7.1 Uma Comissão de Seleção formada por dois profissionais de notório conhecimento da área de artes visuais e um 

representante da Gerência de Artes Visuais do SESI, indicados pela coordenação do Núcleo de Artes Visuais 

SESI/PR será responsável pela seleção de 12 participantes; 

7.2 Caberá à Comissão de Seleção: selecionar os 12 participantes, desclassificar proponentes que não preencherem 

as condições de participação, bem como indicar uma lista suplementar em ordem decrescente - para a 

eventualidade de desistência ou impossibilidade de participação de algum dos selecionados. O processo de seleção 

será realizado em etapa única. Caso não houver o mínimo de 12 participantes, a seleção será realizada conforme 

o número de inscritos que entregarem os requisitos completos. 

7.3 A seleção será realizada seguindo os seguintes requisitos: entrega completa e correta dos itens de inscrição, (Item 

5), clareza na apresentação do projeto, relevância do projeto, portifólio e carta de intenção) 

7.4 O resultado da seleção será divulgado através do site do SESI Cultura www.sesipr.org.br/cultura no dia 27 de abril 

de 2018.Os selecionados serão contatados via e-mail pela equipe do Sesi Cultura para a realização da matrícula. 

7.5 A Comissão de Seleção terá total autonomia e liberdade de seleção, não cabendo nenhum recurso das suas 

decisões. Os artistas selecionados deverão comparecer obrigatoriamente à primeira reunião do Programa no dia 

09 de maio. 

 

8. CRONOGRAMA DE ENCONTROS  

 

8.1 Todas as atividades serão realizadas no Centro Cultural SESI Heitor Stockler de França, localizado na Av. Marechal 

Floriano Peixoto, nº458 em Curitiba. 

8.2 Durante o período do Núcleo de Artes Visuais, 4 (seis) meses, todos os meses serão realizados 4 (quatro) 

encontros, sendo que 2 (dois) dias com a orientadora do programa, Beatriz Lemos, 1(um) com a coordenadora Ana 

Rocha, e 1(um encontro) com um artista ou pesquisador convidado. As orientações seguirão o formato de 

conversas em grupo e apresentações individuais de suas investigações. 

Abril 

Seleção dos artistas participantes do programa. 

Cronograma de atividades: 

Data Orientador: Horário 

09/5 Ana Rocha 19h00 às 21h00 

11/5 Palestra de Abertura 19h00 às 21h00 

11/5 Beatriz Lemos + Ana Rocha 14h00 as 18h00 
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25/5 Beatriz Lemos + Ana Rocha 14h00 as 18h00 

31/6 Ana Rocha 14h00 as 18h00 

15/6 Beatriz Lemos + Ana Rocha 14h00 as 18h00 

22/6 Ana Rocha 14h00 as 18h00 

29/6 Beatriz Lemos + Ana Rocha 14h00 as 18h00 

04/7 Ana Rocha 14h00 as 18h00 

11/07 Conversa com artista convidado 19h00 às 21h00 

12/7 Beatriz Lemos + Ana Rocha 14h00 as 18h00 

18/7 Conversa com artista convidado 19h00 às 21h00 

19/7 Beatriz Lemos + Ana Rocha 14h00 as 18h00 

2/8 Beatriz Lemos + Ana Rocha 14h00 as 18h00 

08/8 Conversa com artista convidado 19h00 às 21h00 

09/8 Beatriz Lemos + Ana Rocha 14h00 as 18h00 

 

9. OBRIGAÇÕES DO NÚCLEO DE ARTES VISUAIS SESI/PR  

9.1 O Núcleo de Artes Visuais SESI/PR disponibilizará espaço para as atividades, profissionais qualificados e cursos 

gratuitamente, porém, não se responsabilizará por gastos pessoais dos participantes do projeto, como compra de 

materiais para as obras/atividades trabalhadas no Núcleo, transporte, alimentação e hospedagem. 

9.2 Organizar o calendário das atividades, manter os participantes informados sobre possíveis alterações nos 

cronogramas, intermediar a comunicação entre ministrantes, participantes e a instituição. 

9.3 Ao final do programa emitir certificado de participação aos selecionados. 

9.4 O Sesi- PR reserva-se ao direito de alterar a grade de convidados extras (palestrantes e ministrantes de workshops) 

considerando imprevistos de agenda ou processos administrativos de gerenciamento e contratação. 

 

10. OBRIGAÇÕES DO ARTISTA SELECIONADO 

10.1 Os artistas selecionados deverão assinar um contrato com os termos de participação do programa de formação. 

10.2 Ter pelo menos 80% de presença nas atividades que compõem a programação. o descumprimento poderá acarretar 

em desligamento do programa e multa, previstos em contrato.  

10.3 Realizar uma contrapartida social voltado para a comunidade local em forma de oficina ou bate-papo gratuitamente 

e aberto ao público. 

10.4 No caso de desistência ou não cumprimento das obrigações, outros artistas inscritos poderão ser convocados para 

preenchimento das vagas. 
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11. DOS DIREITOS AUTORAIS E DO DIREITO DE IMAGEM  

11.1 Pela adesão ao presente edital, o(a) candidato(a) inscrito(a) que venha a ser selecionado(a) autoriza o SESI Cultura 

a utilizar os registros das ações e etapas do projeto, bem como as imagens de seus resultados na produção de 

catálogos, em mídia impressa, internet, mídias digitais, eletrônicas e audiovisuais, sem ônus e por tempo 

indeterminado, para fins de divulgação. 

11.2 O SESI poderá ainda autorizar a utilização dessas imagens para fins educacionais e de divulgação, sem 

comercialização. 

11.3 Ao se inscrever no presente edital, o candidato(a) declara a inexistência de plágio, bem como garante ter a 

autorização de terceiros que porventura tenham direitos conexos sobre a produção artística, se responsabilizando, 

inclusive, por eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não autorizado, indenizando, se for o caso, o 

SESI Cultura e o Sistema FIEP regressivamente em e eventual ação condenatória. 

 

12. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

12.1  Informações gerais sobre o edital poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3271- 9254 ou pelo e-mail 

nucleodeartesvisuais@sesipr.org.br 

 

13. EQUIPE TÉCNICA 

Gerência de Cultura SESI Paraná 
Gerente de Cultura SESI Paraná: Anna Paula Zétola 
Gestão do Projeto Núcleos Criativos: Kleberr Teixeira 
Gestão do Projeto Núcleo de Artes Visuais: Adara Garbuglio De Oliveira 
 
Coordenação e Produção do Núcleo de Artes Visuais: Ana Rocha 
Orientação dos participantes: Beatriz Lemos 
 
Alguns Convidados são: 
 
Beatriz Lemos - Atua como curadora especializada em artes e redes. É editora do selo de publicações Sismos 
Editorial e idealizadora da plataforma Lastro (www.lastroarte.com). Mestra em História Social da Cultura (PUC-
RJ). Atualmente, integra os júris curatoriais do 5º Prêmio EDP Energias na Arte - Tomie Ohtake e do 20º Festival 
de Arte Contemporânea - Sesc/Videobrasil. 
 
Jota Mombaça 
Ensaísta e artista da performance 

 
É uma bicha não binária, nascida e criada no Nordeste do Brasil, que escreve, performa e faz estudos acadêmicos 
em torno das relações entre monstruosidade e humanidade, estudos kuir, giros descoloniais, interseccionalidade 
política, justiça anti-colonial, redistribuição da violência, ficção visionária e tensões entre ética, estética, arte e 
política nas produções de conhecimentos do sul-do-sul globalizado.  
 
Nelson Felix 
Escultor, desenhista e professor 
 
(Rio de Janeiro / RJ, 1954). Iniciou seus estudos de pintura com Ivan Serpa, em 1971, e se formou em arquitetura 
em 1977. Dedicou-se inicialmente ao desenho e, posteriormente, à escultura. Em 1989, recebeu bolsa do 
Ministério da Cultura da França, por uma exposição ocorrida na Galeria Charles Sablon, em Paris. Recebeu, em 
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1991, a bolsa Vitae de Artes Plásticas. A partir da década de 1990 realiza esculturas de mármore com base em 
órgãos ou aspectos do corpo humano. Em 1994, foi artista residente na Curtin University (Perth, Austrália) e no 
Karratha College (Karratha, Austrália). No mesmo período, idealizou as "Mesas", esculturas em granito nas quais 
faz referências às interações entre a natureza e os objetos culturais. Ao retornar ao Brasil realizou com Luiz Felipe 
Sá, em 1995, o vídeo "O Oco", sobre sua produção artística. Sua obra é analisada nas publicações Nelson Felix, 
com texto de Rodrigo Naves (Cosac Naify, 1998); Nelson Felix, com textos de Glória Ferreira, Nelson Brissac e 
Sônia Salzstein (Casa da Palavra, 2001); Trilogias: Conversas Entre Nelson Felix e Glória Ferreira (Pinakotheke, 
2005); e Concerto Para Encanto e Anel, com textos de Ronaldo Brito e Marisa Flórido Cesar (Editora Casa 11, 
2011). 
 
Vitor Cesar 
Fortaleza, Ceará, Brasil. 1978, Vive em São Paulo.  
Desenvolve propostas que procuram constituir noções de público através de dinâmicas da vida cotidiana por meio 
de exposições, trabalhos gráficos, debates e outros projetos. Estudou Arquitetura e Urbanismo na UFC (Fortaleza, 
2003), participou do grupo de estudos do Alpendre (Fortaleza, 2002), e desenvolveu dissertação de mestrado em 
Poéticas Visuais pela ECA/USP (São Paulo, 2009). Co-organizou o projeto Arte e esfera pública [com Graziela 
Kunsch], por meio do edital Conexão Artes Visuais - Minc/Funarte (2008). Trabalha desde 2005 no projeto 
Basemóvel – com edições desenvolvidas para o núcleo experimental de educação e arte do MAM-RJ, e o 
educativo do Instituto Tomie Ohtake. Entre as exposições destacam-se: Anfibologia, tradução, Galpão VB (São 
Paulo, 2016); Playgrounds [como parte do Grupo Inteiro], MASP (São Paulo, 2016); Descrito como real [com 
Enrico Rocha], Centro Cultural São Paulo (São Paulo 2016); Anfibologia, reciprocidad, Museu experimental El 
Eco (Cidade do México, 2013); A parte que não te pertence, Kunsthaus Wiesbaden (Alemanha, 2014); 33 
Panorama da Arte Brasileira: P33 – Formas únicas da continuidade no espaço, Museu de arte Moderna (São 
Paulo, 2013); 8a Bienal do Mercosul: Ensaios de Geopoética (Porto Alegre, 2011). 
Realizou residência no programa Videobrasil em contexto, Ujazdowski Castle (Varsóvia, 2015), Capacete (Rio de 
Janeiro, 2010) e MuseumsQuartier (Viena, 2006). Desenvolveu proposição gráfica do XI SITAC (Cidade do 
México). Atualmente é professor na Escola Entrópica, Instituto Tomie Ohtake. 
Atualmente orienta grupo de estudos com Galciani Neves na Escola Entrópica, Instituto Tomie Ohtake. 
 
Djamila RIbeiro 
Filósofa 
(Santos, São Paulo,1980). É uma feminista e acadêmica brasileira. É pesquisadora e mestre em Filosofia Política 
pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet. 
Graduou-se em Filosofia pela Unifesp, em 2012, e tornou-se mestre em Filosofia Política na mesma instituição, 
em 2015, com ênfase em teoria feminista. Em 2005, interrompeu uma graduação em Jornalismo. Suas principais 
atuações são nos seguintes temas: relações raciais e de gênero e feminismo. É colunista online da CartaCapital, 
Blogueiras Negras e Revista Azmina e possui forte presença no ambiente digital, pois acredita que é importante 
apropriar a internet como uma ferramenta na militância das mulheres negras, já que, segundo Djamila, a "mídia 
hegemônica" costuma inviabilizá-las. 

 

Curitiba, 23 de março de 2018. 

 

Jose Antônio Fares 

Superintendente do SESI/PR 

 

 

Comissão de Licitações 

Sistema Fiep 
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Núcleo de Artes Visuais – Curitiba 2018 
 

Nome Completo: 
 
 

CPF:                                                                        RNE (para estrangeiros): 
 
 

Nome Artístico: 
 
 

Data de nascimento:                                               Nacionalidade: 
 
 

Nome da mãe: 

Endereço: 
 
 

Número/complemento:                                            Bairro: 
 
 

Cidade:                                                     Estado:                                       Cep: 
 
 

E-mail 
 
 

Telefone residencial:                                              Telefone celular: 
 

Website ou link (se houver): 
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Responda as questões abaixo da maneira mais sincera possível ocupando no máximo três laudas: 
 
 

● Por que você quer participar deste programa de formação? 
● Quais são suas referências no campo da arte? E fora dele? 
● De que forma essas referências se articulam com sua produção? 
● Descreva de forma sucinta qual projeto pretende desenvolver durante o programa de formação. 

 
 
*Este questionário faz parte da ficha de inscrição, o não preenchimento acarretará em desclassificação. 

 
 

 
 
 

 

Local: 

Data: 

Assinatura: 


