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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/ 2016 CBVZO– INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES
NA OFICINA DE TEATRO DO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE.
A Diretora-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – IFRR,
Campus Boa Vista Zona Oeste - CBVZO, no uso de suas atribuições legais, por meio da
Coordenação do Projeto Teatrando no IFRR/CBVZO, torna público a chamada de inscrição de
estudantes para a Oficina de Teatro, que ocorrerá no período letivo 2016.2.

1. Do Projeto
1.1 O Processo Teatrando no IFRR/CBVZO, será desenvolvido com recursos do Programa
INOVA/PROEN/IFRR e pretende atuar no campo do teatro como forma de expressão, educação e
cultura, no intuito de abranger os alunos dos Cursos Técnicos em Comércio e Serviços Públicos
em especial por constar nos projetos pedagógicos dos cursos técnicos na forma integrado ao
Ensino Médio e Subsequente, a participação pelos estudantes nas atividades artísticas e culturais
oferecidas pelo CBVZO.
1.2 As aulas de teatro terão como objetivo desenvolver a relação ensino, pesquisa e extensão, a
partir da investigação do espaço cênico, do movimento corporal nesse espaço, a expressão vocal e
rítmica do aluno/ator. Também será trabalhada a investigação dos elementos que compõem o
texto, cenário, o figurino, a iluminação e a sonoplastia pertinentes à produção teatral e sua relação
histórico-social no contexto escolar.

2. Da Oficina de Teatro
2.1 As aulas da Oficina de Teatro ocorrerão às sextas-feiras, no período de 19/08/2016 a
25/11/2016 no horário das 15h50 às 17h50 nas instalações do IFRR/CBVZO.

3. Da inscrição
3.1 As inscrições para o preenchimento de 25 (vinte e cinco) vagas, destinadas a estudantes
regularmente matriculados nos Cursos Técnicos do IFRR/CBVZO, ocorrerão no período de 15 a
17/08/2016 de forma gratuita e realizar-se-ão, exclusivamente, de forma presencial na sala
administrativa do CBVZO, localizada no Campus Boa Vista Centro (Av. Glaycon de Paiva, 2496
– Pricumã), mediante apresentação de Carta de Intenção do Candidato.
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4. Da seleção
4.1 A seleção dos inscritos para o preenchimento das vagas será realizada pelo grupo de trabalho
envolvida no projeto e seguirá o critério:
a) Análise da Carta de Intenção do Candidato.
b) Audição (teste de aptidão), será realizado no dia 19/08/2016 conforme lista com os
horários, a ser publicada no site institucional e mural.

5. Critérios de Permanência no Programa
5.1 Assiduidade: na falta consecutiva de 2 (dois) dias nas aulas regulares do curso técnico ou
alternado de 3 (três) dias na atividade/oficina, sem justificativa plausível, o estudante será
substituído pelo próximo da lista de espera.
5.2 Pontualidade: no atraso consecutivo de 2 (dois) dias ou alternado de 3 (três) dias na
atividade/oficina, sem justificativa plausível, o estudante será substituído pelo próximo da lista de
espera.
5.3 Comportamento: o estudante deve cultivar sempre atitudes de cordialidade, solidariedade,
respeito ao outro e ao bem comum, mantendo um sadio relacionamento interpessoal com todos os
colegas e com os orientadores/instrutores, além de zelar pelos recursos físicos e materiais. Das
penalidades e sanções estão dispostas na Organização Didática do IFRR;
5.4 Princípios éticos e morais: os estudantes devem cultivar e manifestar palavras e gestos que
incentivem integração entre os participantes e respeito mútuo, considerando o ambiente escolar ao
qual estão realizando a atividade/oficina.
Boa Vista – RR, 11 de agosto de 2016.
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