
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA

CURSO DE LONGA DURAÇÃO INTEGRARTE - FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA PARA
AGENTES PÚBLICOS(AS) DA EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de
Cultura oferecem, por meio do Projeto Integrarte, um curso de formação em arte e cultura que
tem como objetivo qualificar práticas dos (as) agentes públicos da Educação, tais como
professores(as) do Ensino Regular e das Escolas Municipais de Educação Infantil, monitores(as) da
Escola Integrada, oficineiros(as) da Escola Aberta e profissionais diversos(as), para o exercício de
suas atividades junto à comunidade escolar.

O Curso de Longa Duração do Integrarte pretende apresentar aos(às) participantes elementos
artísticos, culturais e pedagógicos inerentes à condução de processos de sensibilização das
comunidades escolares no campo da arte e da cultura, bem como a formação e capacitação de
agentes públicos no desenvolvimento de projetos e ações que ocorrem cotidianamente junto a
estudantes da rede municipal de educação.

As atividades são conduzidas por um(a) professor(a) referência que acompanha a turma durante
todo o processo formativo juntamente com um grupo de professores(as) complementares
específicos a cada módulo. O curso é estruturado em dez módulos integrados e transversais, que
serão apresentados adiante, e que estão inseridos no campo das Artes Visuais, Audiovisual, Circo,
Dança, Design Popular, Música, Patrimônio Cultural e Teatro. Seus conteúdos, teóricos e práticos,
são vivenciados ao longo de todo o curso, sendo que, desde a primeira até a última aula, o (a)
cursista acessa todas as áreas, por meio de:

• Estudo prático e teórico de metodologias voltadas para a criação e consolidação de grupos
de trabalho.

• Introdução aos aspectos transversais de cada uma das áreas, a saber: Artes Visuais,
Audiovisual, Circo, Dança, Design Popular, Música, Patrimônio Cultural e Teatro.

• Planejamento de práticas artísticas e culturais (aulas e projetos individuais e/ou coletivos)
na macroárea ou área de interesse do (a) cursista.

• Estudos dos fatores identitários, diversidade cultural e cidadania nos processos criativos:
reconhecimento, valorização e aproximação do (a) cursista com o território onde atua.

• Práticas e processos de criação e composição artística individuais e/ou coletivas em áreas
específicas: técnicas, produção, linguagem e discurso.

• Vivência e discussão de metodologias relacionadas à avaliação no campo das artes.

• Fruição e abordagens críticas da apreciação de diversas manifestações artísticas e
culturais.

• Experiências práticas e teóricas referentes à cultura da infância e suas relações com as
práticas artísticas e culturais.

• Reflexão a partir de práticas que abordam as noções de autoria, autonomia, emancipação e
transformação do sujeito, por meio da experiência artística e cultural, bem como do
planejamento e execução de projetos autorais desenvolvidos ao longo de todo o curso.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pretende-se realizar, a depender do contexto da saúde pública ao longo do ano,
acompanhamentos de cursistas em seus territórios de atuação para que os (as) professores (as)
da ELA-Arena, que dão aula no Integrarte, se aproximem e reconheçam os diversos contextos da
comunidade escolar e da cidade, podendo contribuir na elaboração e execução dos Projetos
Autorais, módulo específico do curso.

O curso anual oferecido pelo Integrarte é composto de 120 horas que abrangem: 30 encontros
presenciais com o grupo de trabalho, totalizando 90 horas-aula + 04 horas de atividades de
fruição artística-cultural + 26 horas de planejamento e execução de projetos autorais individuais
e/ou coletivos vinculados aos territórios de interesse, ou de atuação, dos (as) cursistas. Ao final do
curso, cada participante receberá certificado de conclusão a partir de critérios elaborados e
validados pela SMC/FMC e SMED, relativos à frequência, pontualidade, presença qualificada e
avaliação pedagógica na execução das atividades.

Em 2022, o Curso de Longa Duração do Integrarte oferece 120 vagas distribuídas em seis turmas
anuais com 20 participantes cada, entre os meses de abril e novembro. As turmas serão
distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite, ocorrendo presencialmente no Núcleo de
Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC) da ELA-Arena.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
● As inscrições para o Curso de Longa Duração Integrarte vão de 14 de março até dois dias antes do

início de cada atividade ou enquanto as vagas estiverem disponíveis.
● As inscrições são feitas online pelo site: www.pbh.gov.br/escolalivredeartes ou presencialmente

Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NUFAC), com seu respectivo endereço e horário de
funcionamento listados abaixo.

● O número de vagas de cada atividade está adequado ao contexto de enfrentamento à pandemia da
COVID-19, considerando os protocolos vigentes de segurança sanitária. Se nas duas ou três primeiras
aulas a turma ultrapassar o limite de vagas, haverá reorganização dos(as) interessados(as) para que as
turmas não ultrapassem sua capacidade máxima de pessoas .

● Fique atento(a) ao período de realização das atividades. Ao fazer sua inscrição, organize-se para estar
presente no primeiro dia de aula. Não é necessário aguardar confirmação da secretaria da ELA - Arena
da Cultura para comparecer às atividades.

DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS:
A abordagem metodológica desenvolvida pela ELA-Arena no momento atual se funda numa dinâmica sensível
às adversidades próprias ao contexto da pandemia. Assim, busca-se valorizar as noções de cuidado mútuo e
respeito à vida, sendo necessário o uso de procedimentos, materialidades e recursos didáticos adequados aos
protocolos de segurança sanitária no combate à Covid-19.

Na perspectiva de preservar a vida e a segurança de todos(as), o encontro presencial deverá seguir os
protocolos de segurança sanitária e as orientações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte.

Tais orientações visam proporcionar as melhores e mais saudáveis condições para a retomada de ações
presenciais voltadas para a prática de formação artística e cultural no âmbito da Escola Livre de Artes Arena da
Cultura (ELA-Arena), abrangendo o Projeto Integrarte e suas demais ações formativas. Diretrizes que,
porventura, não estejam apontadas neste informativo serão devidamente apresentadas nos primeiros
encontros, compreendendo a natureza de cada ação artística e cultural que será desenvolvida:
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● Para melhor qualidade no desenvolvimento da atividade, haverá atenção redobrada ao número de
participantes, pois as turmas não poderão exceder o número de vagas. Portanto, reiteramos a
importância da pontualidade, um dos critérios de seleção para entrada na Escola. Caso haja muitos(as)
inscritos(as) cadastrados(as) na atividade e que não consigam participar, a Escola estudará
possibilidades para democratizar o acesso.

● As atividades devem ocorrer obrigatoriamente em espaços arejados.
● É vedada a presença de pessoas que não estão devidamente inscritas nas atividades de formação

artística e cultural ofertadas pela Escola.
● É importante promover a conscientização de todos(as) sobre o papel de cada um(a) na manutenção

da vida e para que cuidem do espaço e material com responsabilidade e segurança.
● Se, porventura, na chegada ao local da atividade ou durante a sua realização, algum membro da

equipe de trabalho ou cursista apresentar tosse, dificuldade respiratória, mal-estar, náusea, dores de
cabeça, estado febril ou outros sintomas relacionados à contaminação pelo covid-19, a Escola orienta
a obrigatoriedade de avaliação médica para prosseguir, com segurança, participando das ações
presenciais.

● Comunicar imediatamente à Gerência da Escola Livre de Artes Arena da Cultura casos suspeitos ou
confirmados para Covid-19.

● O momento apropriado para hidratação deve ser pactuado com o(a) profissional responsável pela
condução da atividade, devendo ser feito individualmente.

● O deslocamento pelo espaço deve ser orientado por profissionais que conduzem a atividade.
● O uso de máscaras será obrigatório ao longo de toda aula, encontro ou qualquer outro tipo de

atividade presencial.
● É desejável que todos(as) observem o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa.
● É desejável e prudente estabelecer acordo de não utilização do celular em sala durante as ações

presenciais, como ensaios, encontros e outras atividades, ou utilização mínima do aparelho.
● Ao longo de qualquer tipo de atividade presencial, é necessário manter a disponibilização de álcool

gel.
● As janelas e portas da sala deverão ficar abertas durante toda a duração da aula, ensaio, ou outro tipo

de atividade presencial, de modo a facilitar a circulação de ar, independente da temperatura externa.
● As salas não poderão ser usadas para lanches ou como ambiente de encontro ou descanso.
● Cada aula, ensaio, encontro ou outro tipo de atividade presencial deverá ser intercalada e com tempo

suficiente para a higienização obrigatória do espaço, antes e depois das atividades promovidas no
local.

● Os(as) cursistas e o corpo docente da ELA-Arena deverão estar cientes do horário de sua atividade
para que sejam pontuais na chegada e saída.

Endereço do local de realização do curso:
Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural - NUFAC
Av. dos Andradas, 367. Edifício Central - 2º andar. - Centro, Belo Horizonte.

Contatos da Secretaria Escolar da ELA-Arena
Telefone: 3277-4644 / 3277-4656
E-mail: secretaria.ela@pbh.gov.br
Horário de funcionamento: de segundas às sextas-feiras, das 10h às 20h.
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