
EDITAL 2016 PARA O PROCESSO SELETIVO DO 
NÚCLEO DE CRÍTICA DE CINEMA EM CURITIBA 

 
Leita atentamente ao edital antes de efetuar sua inscrição. 
Qualquer questão, contate-nos: nucleodecritica@tambormultiartes.com  

 

 

 

A Tambor Multiartes, com o apoio institucional do Sesi Paraná, abre inscrições para 

o processo seletivo do Núcleo de Crítica de Cinema, projeto realizado com o 

apoio do Fundo Municipal de Cultura - Programa de Apoio e Incentivo à Cultura - 

Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Para tanto, 

informa aos interessados as condições e os procedimentos necessários para a 

inscrição.  

 

Nos termos deste edital: 

Ficha de inscrição: arquivo em formato .doc e, portanto, editável, que estará 

disponível para download no site http://tambormultiartes.com/. A ficha é composta 

por um questionário de 4 perguntas, que devem ser respondidas respeitando-se o 

limite de caracteres indicado. Para o processo seletivo, o arquivo precisa ser enviado 

em formato PDF. 

Formulário online: formulário disponível no site http://tambormultiartes.com/, 

em que o candidato deve informar os dados pessoais e anexar a Ficha de inscrição 

devidamente preenchida. 

 

1. Introdução 

De modo a fortalecer a produção de pensamento intelectual, que é essencial no 

meio artístico, a Tambor Multiartes propõe, por meio do Fundo Municipal e Cultura 

da Fundação Cultural de Curitiba, com o apoio Cultural do Serviço Social da Indústria 

– Sesi PR, o Núcleo de Crítica de Cinema: um espaço organizado e continuado, com 

um grupo fixo de críticos e aprendizes, que se reunirão regularmente para discutir 

filmes, roteiros, filmografias e os próprios textos que serão escritos. 

O núcleo será composto de 10 (dez) encontros ao longo do ano de 2016, 03 (três) 

dos quais contarão com a presença de críticos convidados. Os encontros terão 

caráter ao mesmo tempo teórico e laboratorial. De um lado, promoverão a 

apresentação e discussão aprofundadas das principais linhas de força que 
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constituem a história das ideias que vêm sendo debatidas e problematizadas pela 

crítica de cinema ao longo das últimas décadas; do outro, investirão na capacitação 

intelectual e técnica dos participantes mediante a elaboração experimental de textos 

críticos, sob a supervisão do orientador geral do Núcleo. 

As atividades desenvolvidas no Núcleo visam à formação/aperfeiçoamento de um 

olhar crítico, à ampliação do repertório conceitual dos participantes e à orientação 

daqueles que – independentemente de já possuírem alguma experiência prática – 

estiverem interessados na iniciação ou na continuidade da atividade de crítica 

cinematográfica. 

 

2. Condições para a inscrição:  

 Ter idade mínima de 18 anos, ou ser autorizado por um responsável;  
 Preencher todos os campos do formulário online disponível no site da Tambor 

Multiartes;  

 No ato do preenchimento do formulário, enviar ficha de inscrição completa e 
corretamente preenchida, não ultrapassando o número de caracteres de cada 
questão; 

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

 Concordar com todos os itens desse edital. 
 

3. Sobre a inscrição:  

 Período de inscrições: a partir das 12h do dia 02 de abril até as 23h59 
do dia 02 de maio de 2016. 

 O interessado deve preencher o Formulário online, no qual deve informar 
dados pessoais e de contato, bem como fazer o upload da Ficha de 
inscrição devidamente preenchida, em formato PDF. Não serão aceitos 
outros formatos de arquivo.   

 O acesso ao formulário online e à ficha de inscrição serão obtidos no site 
http://tambormultiartes.com/. 

 A ficha de inscrição será disponibilizada em formato editável (.doc) e, após 
preenchida, deve ser salva em formato PDF. O título do arquivo deve ser tão 
somente o NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE (ex.: André Bazin.pdf). 
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Não serão aceitos outros formatos de arquivo. Os arquivos não devem 
ultrapassar 1 MB de tamanho. 

 Não está proibida a inserção, na ficha de inscrição, de imagens que 
contribuam para a compreensão das respostas, se o candidato assim julgar 
necessário – desde que respeitados os limites de caracteres e tamanho 
máximo de arquivo permitido. 

 Será aceita apenas 01 (uma) inscrição por candidato. Em caso de envio de 
mais de uma inscrição pela mesma pessoa, será considerada a mais recente. 

 A confirmação de recebimento da inscrição é automática e será por e-mail. 
No entanto, as inscrições cujos materiais ou informações estiverem em 
desacordo com as regras deste edital serão desclassificadas sem aviso prévio. 
 

 
4. Sobre a seleção:  

 A avaliação das inscrições será feita pelo orientador geral do Núcleo de Crítica 
de Cinema Luiz Carlos Oliveira Jr., de acordo com os seguintes critérios: 
Capacidade do inscrito de expor de forma clara e sucinta as respostas às 
perguntas propostas; Visões próprias de mundo e de cinema; Conhecimento 
básico e/ou interesse no tema; e porventura outros que se façam necessários 
no momento da avaliação. 

 O resultado das avaliações estabelecerá os primeiros 25 colocados, sendo 20 
candidatos selecionados para a chamada oficial e 5 candidatos em lista de 
espera para eventual chamada complementar; 

 O resultado da chamada oficial será publicado em ordem alfabética, e não 
serão publicados ou disponibilizados rankings, notas ou pareceres do 
avaliador referentes às inscrições não selecionadas; 

 A lista de espera para eventual chamada complementar será publicada em 
ordem de colocação dos candidatos; 

 A chamada complementar será realizada após o primeiro encontro, no caso 
de um ou mais participantes não comparecerem até a data prevista para 
assinatura do contrato; 

 A lista dos 25 selecionados será divulgada no dia 20 de maio de 2016, no 
site http://tambormultiartes.com/, nas redes sociais e será enviada por e-
mail a todos os inscritos, independente de terem sido ou não selecionados; 

 A decisão do avaliador e dos organizadores é soberana e não caberá recurso. 
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5. Sobre a participação no Núcleo de Crítica de Cinema:  

 Os selecionados serão convocados a assinar contrato celebrado entre a 
empresa produtora do projeto – Tambor Multiartes – e o participante, na 
data do primeiro encontro do Núcleo de Crítica de Cinema. O não 
comparecimento e consequente ausência de assinatura do contrato na data 
estipulada desclassifica o selecionado, abrindo vaga para o(s) próximo(s) 
melhor(es) colocado(s) da lista de espera; 

 Caso o candidato aprovado seja menor de 18 anos, o contrato deverá ser 
assinado por seu responsável, autorizando a participação do menor nas 
atividades; 

 Ao final das atividades, serão certificados os participantes com frequência 
igual ou superior a 70%. 

 Dúvidas, reclamações, sugestões ou alertas de problemas técnicos no 
processo de inscrição devem ser comunicados através do e-mail: 
nucleodecritica@tambormultiartes.com ou do telefone (41) 3532-8757. 
 

 

6. Sobre a desclassificação: 

Serão desclassificadas as inscrições: 

 Cuja ficha de inscrição não estiver correta e completamente preenchida; 

 Cujo formulário online não estiver correta e completamente preenchido; 
 Cujas fichas de inscrição não estiverem anexadas no formulário online; 
 Que ultrapassarem o limite de caracteres das respostas da ficha de inscrição; 
 Enviadas fora do prazo; 
 Que estejam em desacordo com as regras do Edital. 

 

 

7.  Descrição: 

 

Núcleo de Crítica de Cinema  

Orientação geral: Luiz Carlos Oliveira Jr. 

Críticos convidados: Luís Alberto Rocha Melo, Sérgio Alpendre e Francis Vogner 

dos Reis. 

mailto:nucleodecritica@tambormultiartes.com


EDITAL 2016 PARA O PROCESSO SELETIVO DO 
NÚCLEO DE CRÍTICA DE CINEMA EM CURITIBA 

 
Leita atentamente ao edital antes de efetuar sua inscrição. 
Qualquer questão, contate-nos: nucleodecritica@tambormultiartes.com  

 

 

Vagas ofertadas: 20 vagas destinadas ao público em geral. 

Período de inscrições: a partir das 12h do dia 02 de abril até as 23h59 do dia 02 

de maio de 2016. 

Descrição das atividades: Dividido em 10 (dez) encontros ao longo do ano, a 

primeira edição do Núcleo Crítica de Cinema terá a orientação geral e 

acompanhamento do crítico de cinema e pesquisador Luiz Carlos Oliveira Jr. Destes 

10 encontros, 03 (três) serão ministrados por críticos convidados - Sérgio Alpendre, 

Francis Vogner dos Reis e Luís Alberto Rocha Melo. Nestes encontros com 

convidados, além da presença dos participantes selecionados, serão abertas vagas 

para o público em geral, que poderão participar mediante inscrição prévia, por 

ordem de chegada, sem necessidade de processo seletivo.  

Datas: Os encontros do Núcleo de Crítica de Cinema ocorrem às quartas-feiras, das 

19h às 23h, nas seguintes datas (podem sofrer alteração): 

- 25 de maio; 

- 08 e 22 de junho; 

- 13 e 27 de julho; 

- 17 e 31 de agosto; 

- 14 e 28 de setembro; 

- 19 de outubro. 

 

Local das atividades: Sesi Paraná – Sala Multiartes 

Endereço: Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba/PR 

 

Inscrição: Preenchimento e envio da Ficha de Inscrição, através de Formulário 

Online, de acordo com item 3 deste edital. 

 

Investimento: Gratuito.  
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8. Considerações finais 

O presente edital pode vir a ter retificações. Fica a cargo do interessado checar 

regularmente o site da Tambor Multiartes para verificar se há versões mais recentes. 

Para resolução de qualquer questão referente ao processo de inscrição, prevalecerá 

sempre o último edital publicado. 

 

A participação no processo seletivo implica a adesão ao presente regulamento e a 

responsabilidade, sob as penas da lei, pela veracidade das informações prestadas 

no ato de inscrição. 

 

Os representantes da Tambor Multiartes são a autoridade competente para resolver 

todos os casos não previstos no presente regulamento. 

 

9. Equipe Técnica 

Coordenação do projeto: Cristiane Senn 
Representante legal: Marcelo Munhoz 
Produção: Cristiane Senn e Marcelo Munhoz – Tambor Multiartes 
Orientação Geral: Luiz Carlos Oliveira Jr. 
Orientadores Convidados: Luís Alberto Rocha Melo, Sérgio Alpendre e Francis 
Vogner dos Reis 
 
Incentivo: Fundo Municipal de Cultura - Programa de Apoio e Incentivo à Cultura - 
Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba 
 
Apoio Cultural: Sesi Paraná 
 
Realização: Tambor Multiartes 
 

 

 

Curitiba, 02 de abril de 2016. 

mailto:nucleodecritica@tambormultiartes.com

