
 

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

Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania – SPAC 

A Secretaria  de  Educação  de  Juiz  de  Fora  torna  pública  a  abertura  do  processo  de 

inscrição  de  propostas  artísticas  para  compor  a  15a Mostra  Professor  Também Faz  Arte  e 

convida os/as interessados/as para apresentarem suas proposições, abaixo especificadas.

A Mostra Professor Também Faz Arte é um evento que celebra a docência por meio da 

Arte,  no  mês  em que  se  comemora  o  Dia  do  Professor.  Busca  valorizar  os  saberes/fazeres 

artísticos de educadores, propondo diálogos entre os autores dos trabalhos e a comunidade de 

modo geral. 

Com o tema Arte para pensar o mundo, a Mostra vem ao encontro dessas proposições e 

objetiva reunir  e divulgar os trabalhos de pesquisa e de criação artística desenvolvidos pelos 

professores da Rede Municipal de Ensino, promovendo intercâmbios entre docentes e o público 

em geral.  E esta Mostra privilegia não apenas a apresentação de trabalhos concluídos,  mas, 

também, os que ainda estão em processo. 

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Período de realização da Mostra Professor Também Faz Arte: 

De 17 de outubro a 10 de novembro de 2019

2. Local:

2.1. Exposição de Artes Visuais e de Literatura: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas – 

Galerias Heitor de Alencar e Celina Bracher.

2.2. Apresentações  de  Dança,  Música,  Teatro,  Contação  de  Histórias  ou  Audiovisual: 

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) – Sala de Encenação Flávio Márcio; Museu 

Mariano Procópio (MAPRO) – Galeria Maria Amália e  Parque do Museu; Arteria Fábrica de 

Cultura; Sala de Giz; Espaço Compartilha.

3. Condições de Participação (Proponentes)



Poderão  participar,  na  condição  de  proponentes,  profissionais  do  ensino  (professores, 

coordenadores pedagógicos, secretários escolares, professores de oficinas ou cursos livres) que 

atuam na educação básica ou superior, das redes pública ou particular, do município de Juiz de 

Fora ou de outros municípios, que apresentem propostas artísticas compatíveis com a estrutura 

dos espaços disponíveis para a Mostra.

4. Procedimentos para participação:

  4.1- Preencher  a  ficha  de  inscrição e  enviá-la  para  o  e-mail 

professortambemfazarte@gmail.com no período de 01 a 23 de agosto de 2019.

       Parágrafo único-  Os/as professores/as que já fizeram a pré-inscrição, deverão confirmar a 

participação, informando se mantêm ou se alteram alguma informação enviada. 

       4.2 Poderão ser inscritas propostas de trabalho relativas ao tema “Arte para pensar o mundo”, 

nas seguintes formas de expressão artística: 

4.2.1  Artes Visuais  = propostas artísticas pautadas pela visualidade e materialidade dos 
trabalhos: desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, performance, instalação e 
similares; 

4.2.2 Audiovisual = trabalhos artísticos de criação e projeção envolvendo as diversas formas 
de  expressões da  imagem em movimento,  compatíveis  com os equipamentos  de 
exibição dos espaços disponíveis;

4.2.3 Dança = apresentações solo ou em grupos de dança, compatíveis com os espaços 
disponíveis;

4.2.4 Literatura = poemas ou microcontos;

4.2.5 Música = apresentações solo ou de grupos de música das mais variadas expressões 
com instrumentos de cordas, sopro, teclas, percussão, eletrônicos, apresentações de 
canto, compatíveis com os espaços disponíveis;

4.2.6 Teatro = composições cênicas, coreográficas, contação de histórias e espetáculos de 
rua, elaborados por grupos ou indivíduos, compatíveis com os espaços disponíveis;

4.3.1.  Os  proponentes  serão  informados,  via  e-mail,  sobre  os  procedimentos  para  a 

confirmação  da  inscrição,  assim  como  para  a  entrega  dos  trabalhos  de  artes  visuais  e 

literatura, e também para as apresentações de audiovisual, dança, música e teatro.

5  -  Os participantes  da  Mostra receberão certificados  emitidos  pelo  Centro  de Formação do 

Professor da Secretaria de Educação de Juiz de Fora. Os certificados serão enviados por e-mail, 

após o final da Mostra.

6 - As ocorrências não previstas neste edital de inscrição, ou os casos omissos, serão resolvidos 

pelo Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação e não caberão recursos. 

mailto:professortambemfazarte@gmail.com


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.  

7 – CRONOGRAMA:

AÇÕES DATA LOCAL/HORÀRIO
Inscrições 1 a 23 de agosto por e-mail:

professortambemfazarte@gmail.com
Envio dos trabalhos em Literatura 1 a 23 de agosto por e-mail:

professortambemfazarte@gmail.com
Entrega  dos  trabalhos  em  Artes 

visuais

De 01 a 11 de outubro Centro  Cultural  Bernardo  Mascarenhas 

CCBM - 9h às 18h

Av. Getúlio Vargas, 200, Centro.
Entrega  dos  trabalhos  em 

Audiovisual

De 01 a 11 de outubro Supervisão de Projetos  de Artes,  Cultura e 
Cidadania – Secretaria de Educação - PJF - 
8h às 12h e 14h às 18h

Av. Getúlio Vargas, 200 (2º andar). Centro.

Abertura da Mostra 17 de outubro CCBM - 18h30
Exposição dos trabalhos em Artes 

Visuais e Literatura

De 17 de outubro a 10 

de novembro

CCBM – Galerias Heitor de Alencar e Celina 

Bracher

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

17 de outubro CCBM – Sala de Encenação Flávio Márcio – 

19h
18 de outubro Museu  Mariano  Prócópio  –  Galeria  Maria 

Amália - 16h

Rua  Mariano  Procópio,  1100,  Mariano 
Procópio

01 de novembro Sala de Giz - 19h 

Rua Mariano Procópio, 65 – Morro da Glória
04 de novembro Espaço Compartilha- 19h

Rua Barão de Santa Helena 229, Granbery
05 de novembro CCBM – Sala de Encenação Flávio Márcio – 

19h
07 de novembro Arteria - 19h

Rua  Chanceler  Oswaldo  Aranha  535,  São 
Mateus

09 de novembro  Parque do Museu Mariano Procópio - 16h

Rua  Mariano  Procópio,  1100,  Mariano 
Procópio

Desmontagem  da  exposição  e 11 de novembro CCBM – 9h às 18h
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devolução dos trabalhos em Artes 

Visuais e Literatura

Juiz de Fora, 02 de agosto de 2019.
Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania

Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação

Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais

Secretaria de Educação de Juiz de Fora


