
Subsecretaria de Articulação de Políticas Educacionais – SSAPE
Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação – DPPF

Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania – SPAC 

19 de outubro a 5 de novembro de 2017

A  Mostra  Professor  Também  Faz  Arte é  um  evento  que  busca  valorizar  os

saberes/fazeres  artísticos  dos  professores  e  possibilitar  diálogos  entre  eles  –  os

produtores dos trabalhos expostos e os espectadores – e a comunidade de modo geral.

Não há um tema específico, não se privilegia um estilo, formato ou material. Mas

isso  não  significa  um  nonsense,  uma vez  que  a  organização  da  exposição  de  Artes

Visuais  e  Literatura,  assim  como  das  apresentações  de  Audiovisual,  Dança,  Música,

Teatro  e Contação de Histórias se fazem a partir do diálogo entre os trabalhos que os

próprios professores decidem mostrar. Isso possibilita ao público leituras variadas, sem

que se perca o caráter aberto da Mostra, cuja unidade se dá pelo ofício de ensinar.

REGULAMENTO 

INSCRIÇÕES: 1 a 15 de setembro de 2017

• As  fichas  de  inscrição  deverão  ser  preenchidas  e  enviadas  para  o  e-mail

professortambemfazarte@gmail.com 

• A inscrição  estará  efetivada  tão  logo  o  solicitante  receba  –  via  e-mail  –  uma

mensagem de confirmação, a ser enviada pelos organizadores do evento em até

dois dias úteis após o encaminhamento da ficha devidamente preenchida.

PÚBLICO-ALVO: profissionais da educação das diversas áreas do conhecimento, que

atuam na educação básica ou superior, das redes pública ou particular, de Juiz de Fora e

região. 

INFORMAÇÕES: (32) 3690-7358 ou (32) 3690-8496

mailto:professortambemfazarte@gmail.com


Exposição nas Galerias Celina Bracher e Heitor de Alencar

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas – CCBM

Artes Visuais 

• Poderão ser inscritos, no máximo, dois trabalhos por professor/artista. 

• Os trabalhos deverão ser entregues no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

(CCBM) no período de 9 a 16 de outubro de 2017, de 9h às 18h, na forma como

deverão  ser  expostos  (é  de  responsabilidade  do  professor/artista  colocar  o

trabalho em molduras, inclusive fotografias, ou em outras formas de apresentação).

• Cada trabalho entregue deverá vir acompanhado de etiqueta de identificação (colar

a etiqueta informando título e autor no verso do trabalho). 

• A exposição  será  montada  nas  Galerias  Celina  Bracher  e  Heitor  de  Alencar

(CCBM), sob a responsabilidade da comissão organizadora da Mostra. 

• Caso a dimensão dos trabalhos inscritos ultrapasse a capacidade das Galerias, a

comissão  organizadora  entrará  em  contato  com  os  professores/artistas  para

redefinir a organização dos trabalhos no espaço expositivo.  

• Após  o  término  da  Mostra,  os  autores  deverão  recolher  seus  trabalhos,

impreterivelmente,  no dia 6 de novembro de 2017, de 9h às 18h. O CCBM e a

Secretaria de Educação não se responsabilizarão por trabalhos não retirados na

data indicada.

Literatura 

• Poderão ser inscritos, no máximo, dois poemas por professor/a.

• Os poemas para exposição (digitados em editor de texto Word for Windows 7.0 ou

posterior) deverão ser enviados para o e-mail professortambemfazarte@gmail.com,

em documento anexo, junto com a ficha de inscrição.  

• A organização da Mostra se encarregará do projeto gráfico para exposição dos

poemas. 

Apresentações de Audiovisual, Dança, Música e Teatro/Contação de

Histórias

• As apresentações acontecerão no dia 19 de outubro de 2017, a partir de 18h30,

no Teatro do Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU – Av. Presidente

Juscelino Kubitschek, 5899, Benfica, Juiz de Fora). 

• A comissão organizadora entrará em contato com os professores para definir a
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programação. 

• No dia 19 de outubro, os professores que apresentarão trabalhos deverão chegar

no local até as 17h30, para a organização das apresentações. 

• No local haverá um profissional  da Praça CEU responsável  pela sonorização e

iluminação das apresentações.

• A comissão organizadora da XIII  Mostra Professor Também Faz Arte  estará no

local a partir das 14h.

Audiovisual

• Cada professor poderá inscrever um trabalho individual e participar de um outro

trabalho em grupo.

• Se o trabalho for em grupo, é necessário incluir na ficha de inscrição os dados

sobre  todos  os  participantes,  sendo  que,  no  mínimo,  50%  deles  devem  ser

professores.

• Os trabalhos de audiovisual deverão ser entregues na Supervisão de Projetos de

Artes, Cultura e Cidadania/SE, sala 43, no período de 9 a 16 de outubro de 2017,

de 8h às 12h ou de 14h às 18h.  Cada trabalho deverá ser entregue nas mídias:

CD, DVD ou pen drive, na extensão MP4.

• O tempo de apresentação de cada trabalho será de, no máximo, cinco minutos.

Dança

• Cada professor poderá inscrever um trabalho individual e participar de um outro

trabalho em grupo.

• Se o trabalho for em grupo, é necessário incluir na ficha de inscrição os dados

sobre  todos  os  participantes,  sendo  que,  no  mínimo,  50%  deles  devem  ser

profissionais que atuam na educação.

• O tempo de apresentação de cada trabalho deverá  ser  de,  no  máximo,  cinco

minutos.

• As músicas usadas nas apresentações deverão ser levadas por cada professor e

testadas no equipamento de som do local antes do início das apresentações.

Música

• Cada professor poderá inscrever um trabalho individual e participar de um outro

trabalho em grupo.



• Se o trabalho for em grupo, é necessário incluir na ficha de inscrição os dados

sobre  todos  os  participantes,  sendo  que,  no  mínimo,  50%  deles  devem  ser

profissionais que atuam na educação.

• O  tempo  de  apresentação  de  cada  trabalho  deverá  ser,  no  máximo,  cinco

minutos.

• Cada professor deverá levar seu equipamento (instrumentos, cabos, etc.) para a

apresentação. 

• O professor poderá “passar o som”, bem como “testar” todos os equipamentos no

local a partir das 14h.

Teatro/Contação de Histórias

• Cada professor poderá inscrever um trabalho individual e participar de um outro

trabalho em grupo.

• Se o trabalho for em grupo, é necessário incluir na ficha de inscrição os dados

sobre  todos  os  participantes,  sendo  que,  no  mínimo,  50%  deles  devem  ser

profissionais que atuam na educação.

• O tempo de apresentação de cada trabalho deverá  ser  de,  no  máximo,  cinco

minutos.

• O professor deverá providenciar os materiais (figurino e objetos que compõem o

cenário)  usados  na  apresentação  e  verificar  com  a  comissão  organizadora  a

possibilidade do uso destes materiais.

Observações

• Em caso de dúvidas, entrar em contato com a  Supervisão de Projetos de

Artes, Cultura e Cidadania (SPAC), pelo telefone (32) 3690-7358 ou (32) 3690-

8496.  

• Cada participante da Mostra terá direito a certificado, que será enviado (por e-

mail)  pelo Centro de Formação do Professor. 

•  Como  o  evento  é  uma  Mostra  de  Arte,  o  caráter  artístico  das  obras  é  a

exigência principal  para sua exposição/apresentação.  A comissão organizadora se

reserva o direito  de não aceitar inscrições de trabalhos que não atendam a esse

critério.



CRONOGRAMA:

AÇÕES DATA LOCAL/HORÁRIO
Inscrições Até 15 de setembro Pelo e-mail:

professortambemfazarte@gmail.com 

Envio  dos  trabalhos  em

Literatura

Até  15 de setembro Pelo e-mail:

professortambemfazarte@gmail.com

Entrega  dos  trabalhos  em

Artes visuais

De 9 a 16 de outubro CCBM - 9h às 18h

Entrega  dos  trabalhos  em

Audiovisual

De 9 a 16 de outubro SE (SPAC) - 8h às 12h e 14h às 18h

Exposição  dos  trabalhos  em

Artes Visuais e Literatura

De  19  de  outubro  a  5  de

novembro

CCBM 

9h às 21h - terça a sexta-feira 

10h às 18h - sábado e domingo

Apresentações  dos  trabalhos

em  Audiovisual,  Dança,

Música, Teatro  e Contação de

Histórias

19 de outubro Praça CEU - 18h às 21h

Devolução  dos  trabalhos  em

Artes Visuais e Literatura

6 de novembro CCBM  - 9h às 18h

Coordenação da XIII Mostra Professor Também Faz Arte

Elayne Luciana Leite de Melo 

Supervisora de Projetos de Arte, Cultura e Cidadania

Iêda Maria Loureiro de Carvalho

Gerente do Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação

Juiz de Fora, 31 de agosto de 2017.
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