
EDITAL DE ARTES VISUAIS

PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
2022

Ministério do Turismo, Gerdau e IA - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto apresentam

2º SEMESTRE
TEMPO E CUIDADO

Essa é uma convocatória 
para artes visuais ou  
pessoas de outras áreas 
que estabeleçam um  
diálogo com artes visuais.



1. CONVOCATÓRIA          
O IA - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Pre-
to torna públicas a terceira e quarta convocatórias dos 
programas de residência artística de 2022, através de 
sua plataforma digital: www.ia.art.br.

O Programa de Residência Artística 2022 do IA foi ideali-
zado com o objetivo de apoiar a arte contemporânea no 
Brasil, que se encontra em situação de vulnerabilidade, 
com sua produção comprometida ou paralisada no país 
nos últimos anos, seja pelo fechamento de museus, cen-
tros culturais independentes e galerias, seja devido ao 
cancelamento de eventos, mostras e programas públicos 
em função da pandemia de covid-19.

Através desta convocatória, o IA convida artistas visuais 
ou de outras áreas que estebeleçam em suas práticas um 
cruzamento com artes visuais; artistas educadoras e edu-
cadores; pesquisadoras e pesquisadores a se inscreverem 
em seus programas de residências artísticas que serão re-
alizados virtualmente ao longo de todo o ano de 2022. 

Cada programa de residência tem como objetivo inves-
tigar um dos quatro eixos geradores de sentidos do IA 

em 2022 (Extinção, Ofício, Cuidado e Tempo), traçando 
paralelos entre práticas artísticas e educativas dos par-
ticipantes selecionados por meio de processo  seletivo 
descrito neste edital. 
 
Tomando como inspiração poética os Círculos de Cul-
tura do educador Paulo Freire, chamamos de práticas 
artísticas os processos de criação e pesquisa em artes. 
Consideramos no programa que práticas educativas 
são um amplo conjunto de atividades e acontecimen-
tos que fazem parte da formação e autoformação de 
artistas. Para se inscrever, não é necessário que a 
pessoa proponente seja docente ou trabalhe no campo 
da educação. É necessário, porém, que compreenda 
sua prática artística como ferramenta para estabele-
cer relações entre esses dois campos, uma vez que os 
programas de residência ocorrem em diálogo com um 
projeto educativo de formação em artes para docentes, 
estudantes e pessoas interessadas. Também conside-
ramos a importância da participação de não artistas 
em práticas educativas e atividades artísticas realiza-
das no âmbito da educação formal e não formal de es-
colas e instituições culturais.  

A primeira residência artística teve como eixo a palavra 
EXTINÇÃO e contou com a participação de cinco pes-
soas artistas e um duo. Durante cerca de 40 dias, nos-
sas curadoras dialogaram com essas pessoas artistas e 
construíram percursos artísticos diversos e instigantes. 
É possível conferir boa parte dessa produção na aba de 
conteúdos do nosso site.

A segunda residência gira em torno da palavra OFÍCIO 
e vem apresentando resultados igualmente pujantes.  
Ainda é possível acompanhar algumas atividades atra-
vés das lives que são divulgadas na nossa página e em 
nossos perfis em redes sociais. 

Esta convocatória trata do processo seletivo para o  
terceiro e quarto programas de residência:

 3 - CUIDADO (de 04/08/2022 a 14/09/2022)

 4 - TEMPO (de 23/09/2022 a 08/11/2022)

 Linhas de pensamento que acompanham os programas:



    
1.1  CUIDADO  

O terceiro Programa de Residência Artística 2022 
toma como ponto de partida a palavra geradora  
CUIDADO e busca construir sentidos com pessoas 
participantes interessadas em pesquisar em suas 
produções alguns dos conceitos e ideias relacio-
nados a este tema. Responsabilidade, compromis-
so, presença, preservação, restauração, nutrição,  
interesse, atenção, empatia, ética, amor, justiça,  
generosidade e também práticas que observem e dis-
cutam situações de opressão, dominação, ocupação, 
posse, apego, dependência e outras formas de inva-
são do alheio e do outro, do público e do privado são 
algumas das ideias e conceitos que se apresentam 
como possibilidades de investigação e que se des-
dobram nas relações com o outro e com o ambiente, 
suscitando diferentes abordagens sobre os limites 
dos gestos de cuidar.



1.2  TEMPO  

O quarto Programa de Residência Artística 2022 
toma como ponto de partida a palavra geradora  
TEMPO e convoca participantes que possam se  
interessar por investigar conceitos e ideias 
relacionados a este tema. Entre os mui-
tos caminhos de pesquisa possíveis,  
estão: durações, ritmos, pulsos, história, memória, 
sonhos, narrativas em construção, estações, ciclos, 
processos, aquilo que muda e aquilo que permane-
ce por causa do tempo, pausas. E também proje-
ções, convívios com quem já foi ou virá, relatividade e  
calendários, simultaneidades, sincronias e diacronias, 
modos de medir, controlar e descontrolar, acelerar e 
desacelerar, processos de envelhecimento, fases de 
vida, permanência e mutações do vivo. 

IMPORTANTE: os exemplos de desdobramento de palavras geradoras citados não são excludentes ou 
definitivos, e sim uma partilha de um pensamento inicial de curadoria e pesquisa em construção, que 
se coloca em aberto nesta convocatória, buscando encontrar pessoas participantes interessadas nes-
sas e em outras possíveis interpretações e sentidos para as palavras geradoras. Ou seja: as pessoas 
interessadas em participar podem apresentar quaisquer caminhos possíveis relacionados às palavras 
geradoras de cada programa, considerando seus interesses, produções e interpretações.



2. SOBRE A CONVOCATÓRIA PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 2022               

2.1 As inscrições para a convocatória de residência artística 
serão abertas no dia 12/05/2022, com encerramento às 
23h50 do dia 12/06/2022 para o programa CUIDADO e o 
programa TEMPO  (horário de Brasília).

2.2 Será selecionado um grupo de seis participantes para cada 
programa: duas pessoas do município de Ouro Preto, duas 
de outros municípios do estado de Minas Gerais e duas de 
outros estados do Brasil. 

2.3 Caso não haja pessoas artistas inscritas das cidades men-
cionadas no item acima (2.2), poderão ser selecionadas pes-
soas artistas de outras cidades do Estado de Minas Gerais. 

2.4 Poderão se inscrever artistas brasileiras e brasileiros 
ou estrangeiras e estrangeiros residentes no Brasil no  
momento da residência.

2.5 As pessoas que se candidatarem devem ser maiores de 18 
(dezoito) anos.

2.6 Cada participante receberá uma bolsa de R$ 3.000,00 
(três mil reais) para desenvolvimento de pesquisa e par-
ticipação no programa. 

2.7 Informações referentes ao pagamento das bolsas serão 
enviadas individualmente ao grupo de participantes se-
lecionado, com posterior solicitação de dados bancários.

2.8 Esta convocatória leva em consideração questões re-
lacionadas a gênero e raça, reservando parte de suas 
vagas a participantes pretas e pretos/pardas e pardos, 
pessoas indígenas e pessoas transgêneras, travestis e 
transexuais.



3. PROCESSO DE SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

3.1 A seleção das pessoas candidatas contará com um 
júri composto por um membro da equipe do IA e pe-
las curadoras do programa Tainá Azeredo e Valquíria 
Prates, que também serão responsáveis pelo acom-
panhamento curatorial e pedagógico dos Programas 
de Residência Artística 2022.   

3.2 O resultado da seleção dos dois últimos programas será 
divulgado a partir das 12h do dia 01/07/2022, no seguin-
te endereço eletrônico: www.ia.art.br.   

3.3 As pessoas selecionadas serão contatadas via e-mail ou ligação 
telefônica, a partir das informações fornecidas no formulário de 
inscrição. As pessoas selecionadas autorizam ter seu nome anun-
ciado nos canais de comunicação e no site do ia (www.ia.art.br). 
Caso a pessoa não responda ao contato do IA para confirmar sua 
participação no programa em até 24 (vinte e quatro) horas após 
a primeira tentativa de contato, será automaticamente desquali-
ficada e substituída pela pessoa seguinte da lista de suplentes. O 
IA não contata as pessoas não selecionadas nem emite parecer 
sobre a classificação.



4. SOBRE O PROGRAMA  

O programa 3 – CUIDADO ocorrerá entre 04/08/2022 e 14/09/2022, e o 
programa 4 – TEMPO ocorrerá entre 23/09/2022 e 08/11/2022, com en-
contros virtuais e orientação curatorial e pedagógica. Todos os encon-
tros com orientação curatorial acontecem virtualmente através das pla-
taformas Streamyard e Meet, antes de cada encontro será gerado um 
link e enviado ao grupo de residentes. Tais encontros acontecem em 
três instâncias diferentes:     

A. COLETIVOS:  cada residente participará de, ao menos, uma reunião se-
manal com o grupo de participantes do programa, junto à coordenação 
do programa, a fim de ampliar as discussões sobre as trajetórias e os 
processos de trabalho. Os encontros coletivos acontecem geralmente 
entre 17h e 20h, podendo sofrer alterações em função de questões ins-
titucionais. 

B. INDIVIDUAIS OU EM DUPLAS: cada residente participará de, ao me-
nos, duas reuniões semanais com a coordenação e curadoria do 
programa, para aprofundar temas específicos de cada trabalho a 
ser desenvolvido.Os encontros individuais ou em duplas aconte-
cem geralmente entre 9h e 12h, ou entre 14h e 17h, podendo sofrer 
alterações em função de questões institucionais.

C. PÚBLICOS: cada residente participará de, ao menos, três encontros 
abertos ao público, através de lives nas redes sociais, com o intuito 
de prover visibilidade à formalização dos trabalhos e a possibilidade 
de compartilhar processos com o público interessado. Os encontros 
públicos acontecem geralmente entre 19h e 21h, podendo sofrer al-
terações em função de questões institucionais. 

4.1 DADOS TÉCNICOS: Para que o grupo de participantes não 
seja prejudicado, assim como os processos referentes à 
residência, o IA solicita a cada pessoa participante:

A. Internet estável (internet de 25 mb/s, com mínimo de internet de  
5 mb/s para upload).

B. Dispositivo de transmissão audiovisual (celular, tablet ou notebook 
com webcam), com uma boa resolução. Obs.: O IA não se responsabili-
za por quaisquer problemas de ordem técnica das e dos participantes.

C. Por limitações técnicas, cada participante terá direito a um acesso, 
portanto, no caso de serem selecionadas duplas ou trios, todas as 
pessoas terão que estar no mesmo espaço físico e entrar na mesma 
câmera, durante os encontros. Somente serão aceitas inscrições de 
duplas ou trios que satisfaçam este requisito.



5. O PROGRAMA               

As inscrições serão realizadas através da plataforma Google  
Forms. Os dados pessoais solicitados no formulário da inscrição 
serão utilizados para as finalidades listadas neste Edital do Pro-
grama de Residência.

Para a inscrição no programa 3  - CUIDADO:
https://forms.gle/VQMNy48VK5oqi4jE8

Para a inscrição no programa 4 - TEMPO:
https://forms.gle/VF6aPKT1pnZ2FRgt8  

Para realizar a inscrição, serão necessárias as seguintes informações:

A. Informações pessoais básicas: nome completo, CPF, raça, gênero, 
data e local de nascimento, endereço atual (com comprovante de 
residência), telefone, celular (WhatsApp) e e-mail para contato.

B. Uma apresentação de sua trajetória, abordando: projetos desen-
volvidos anteriormente; experiências de vida relevantes para a pes-
quisa; de que maneira a crise política, sanitária e cultural impactou 

sua produção; outras questões que você possa considerar relevan-
tes e que muitas vezes não entram em um curriculum vitae.

C. Uma apresentação sobre sua pesquisa atual e como ela se relaciona 
com a palavra central que serve de orientação para nosso processo 
de trabalho nesse programa (descrita acima na convocatória).

D. Imagens de projetos desenvolvidos anteriormente (máx. 10 Mb) ou 
link com portfólio digital e cópia do RG.

E. Outros materiais, se considerar necessário.

5.1 As pessoas que se identificarem como pretas e pretos/pardos e 
pardas, pessoas indígenas e pessoas transgêneras, travestis e 
transexuais, além das informações acima, devem selecionar esta 
opção na plataforma de inscrição. Caso a comissão julgadora iden-
tifique tentativa de fraude por quem se inscreveu, esta pessoa não 
será considerada no processo seletivo. 

5.2 No dia 18 de maio será feita uma live no perfil do Instagram  
@iaouropreto do IA às 19h00 com esclarecimentos do edital, opor-
tunidade em que as pessoas candidatas poderão tirar suas dúvidas.



6. OBSERVAÇÕES

Ao final, o resultado do programa será disponibilizado no acervo 
digital do IA. O conteúdo gerado servirá como base para a elabora-
ção de material pedagógico destinado a escolas da rede pública de 
ensino do município de Ouro Preto.

6.1 DO DIREITO DE IMAGEM E VOZ

 ȿ A pessoa participante autoriza, a partir de sua inscrição, que os pro-
cessos e os resultados dos trabalhos inerentes à residência sejam 
incorporados ao acervo do IA – Instituto de Arte Contemporânea de 
Ouro Preto, bem como incluídos em materiais institucionais e de di-
vulgação em quaisquer mídias digitais, impressas e eletrônicas, sem 
ônus e por período indeterminado. 

 ȿ A pessoa participante autoriza a cessão de seu direito de ima-
gem, som e voz, a partir do momento em que for selecionada.

 ȿ A pessoa participante assume toda e qualquer responsabilida-

de sobre imagens de familiares ou de pessoas que, porventura, 
residam com a/o participante caso apareçam nas transmissões 
fechadas e abertas ao público, estando impedida a publicização 
da imagem de menores de idade sem a autorização prévia, por 
escrito, dos pais.



7. DISPOSIÇÕES GERAIS

 ȿ Quaisquer outras informações que não estejam presentes nes-
te edital serão regulamentadas por outros meios, sendo obri-
gatório seguir todas as determinações.  

 ȿ A inscrição da pessoa participante implica na prévia e integral con-
cordância com as normas e orientações presentes neste edital.

7.1 RESPONSABILIDADES DE CADA ARTISTA: A pessoa ar-
tista declara que, caso seja selecionada para o progra-
ma do IA, está ciente e de acordo com as obrigações 
abaixo:

A. Comparecer a todos os encontros programados pelo IA,  
individuais ou coletivos, bem como às lives.

B.  Assinar um contrato com o IA que estabeleça os termos e condi-
ções de sua participação no programa de residência.

C. Respeitar o regulamento interno do IA.

D.  Ao fim do período de residência, licenciar ao IA os direitos au-
torais das imagens e sons dos projetos artísticos produzidos ou 
apresentados no contexto da residência, assim como o direito 
de uso do nome, imagem, voz e dados biográficos, para fins de 
divulgação institucional exclusivamente relacionada à sua parti-
cipação no programa.

E. Garantir que, em todas as oportunidades que exibir, apresentar 
ou de qualquer outra forma expor publicamente o material pro-
duzido durante o Programa de Residência, irá fazer referência 
ao Programa, mencionando que a obra foi elaborada durante a 
Residência do IA. 



8. DISPOSIÇÕES FINAIS

 ȿ Não serão aceitas propostas que desvalorizem o ser humano, 
que possam expor mulheres a situações de constrangimento 
ou que contenham manifestações de lgbtfobia, discriminação 
racial, social ou de crença.    

 ȿ O IA – Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto fica 
isento de responsabilidades sobre fatos decorrentes do uso in-
devido ou sem autorização de imagens e/ou obras de terceiros, 
respondendo, por isso, exclusivamente, a pessoa participante, 
nos termos da legislação específica.

 ȿ Ao se inscrever, a pessoa declara que todas as informações en-
caminhadas na inscrição são verdadeiras e que os elementos 
ou qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído em sua pro-
posta não violam qualquer direito de uso de imagem ou de pro-
priedade intelectual de terceiros, concordando em assumir ex-
clusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou 
litígio, direta ou indiretamente, decorrente da exibição ou uso 
dos trabalhos.   

 ȿ A pessoa participante se responsabiliza pela eventual utiliza-
ção, na execução do projeto, de todo e qualquer bem, de titula-
ridade de terceiros, protegido pela legislação vigente referente 
a direitos autorais.

 ȿ O envio do formulário de inscrição e demais documentos impli-
ca no total consentimento e acordo com os termos desta con-
vocatória. Quaisquer casos de ocorrências não mencionadas, 
eventos não previstos ou possíveis dúvidas e questões serão 
analisados individualmente pelo IA.



O Projeto é idealizado pelo IA - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto, realizado pelo Ministério do Turismo 
e conta com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Gerdau.


