
Programa Emergencial de Residência Artística - iai?

1 - Convocatória 

O ia - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto torna público a convocatória para seu primeiro programa 
de residência artística, através de seu braço digital: iai? – Instituto de Arte Interativo.

Fazendo frente à crise sanitária mundial, o Programa Emergencial de Residência Artística – iai? foi idealizado 
com o objetivo de apoiar a arte contemporânea no Brasil, que se encontra em situação de vulnerabilidade, com 
sua produção comprometida ou paralisada devido ao fechamento de museus e galerias, assim como o cance-
lamento de eventos, mostras e programas públicos em função da pandemia de COVID-19. 

Através desta convocatória, o ia convida artistas visuais; artistas educadoras e educadores; pesquisadoras e 
pesquisadores a se inscreverem em seu programa de residência artística. Este edital tem como objetivo traçar 
paralelos entre as práticas artísticas e a inevitabilidade atual de observar e interagir a partir de um distancia-
mento social. 

Abaixo, algumas das perguntas que orientarão os processos de trabalho:

- De que forma as plataformas digitais podem colaborar com os programas e criar outras formas de 
produzir e estar no mundo? 

- Como podem servir para encontrar outros tipos de temporalidade nos trabalhos artísticos? 
- Como essa nova realidade pode evidenciar territórios invisíveis e contribuir para uma discussão decolo-

nial, através de práticas artísticas atravessadas por questões sociais e políticas? 

2 - Sobre a convocatória para o Programa Emergencial de Residência Artística – iai?

2.1 - As inscrições para a convocatória de residência artística estarão abertas do dia 29/01/2021, com encerra-
mento às 23h50 do dia 13/02/2021;
2.2 - Serão selecionados seis participantes: três residentes do município de Ouro Preto e três residentes de ou-
tros municípios do estado de Minas Gerais;
2.3 - Poderão se inscrever artistas brasileiras e brasileiros ou estrangeira e estrangeiros residentes no estado de 
Minas Gerais;
2.4 - As candidatas e os candidatos devem ser maiores de 18 anos;
2.5 - Cada participante receberá uma bolsa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para desenvolvimento de pesquisa e 
participação no programa.
2.6 - Informações e dados bancários referentes ao pagamento das bolsas serão enviados individualmente às 
selecionadas e selecionados. 
2.7 – Este edital leva em consideração questões relacionadas a gênero e raça, reservando parte de suas vagas 
a participantes pretas e pretos/pardos e pardas e LGBTQIA+. 

3 - Processo de Seleção e Divulgação dos Resultados 

3.1 – A seleção dos candidatos contará com um júri composto por um membro da equipe do ia e pelas cura-
doras convidadas Tainá Azeredo e Valquíria Prates, que também serão responsáveis pelo acompanhamento 



curatorial e pedagógico do Programa Emergencial de Residência Artística – iai? 2021.
3.2 – O resultado da seleção será divulgado a partir das 12h do dia 19/02/2021, no seguinte endereço eletrônico: 
www.ia.art.br.
3.3 - As selecionadas e os selecionados serão contactadas/os via e-mail ou ligação telefônica, a partir das in-
formações fornecidas no formulário de inscrição. As selecionadas e os selecionados autorizam ter seu nome 
anunciado nos canais de comunicação e no site do ia (www.ia.art.br). Caso a artista ou o artista 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, ele será automaticamente desqualificada/o e substituída/o pela/o primeira/o candidata/o 
da lista de suplentes. O ia não contacta as candidatas e candidatos não selecionadas/os e nem emite parecer 
sobre a classificação.

4 -  Sobre o Programa

O programa ocorre entre 22/02/2021 e 01/04/2021, com encontros virtuais e orientação curatorial e pedagógi-
ca, a partir de três instâncias: 

a) Coletivos: cada residente participará de, ao menos, uma reunião semanal, com todas/os as/os participantes 
do programa escolhidas/os, junto à coordenação do programa, a fim de ampliar as discussões sobre os proces-
sos de trabalho;
b) Individuais: cada residente participará de, ao menos, duas reuniões com a coordenação e curadoria do pro-
grama, para aprofundar temas específicos de cada trabalho a ser desenvolvido;
c) Públicos: cada residente participará de, ao menos, três encontros abertos ao público, através de lives nas 
redes socias, com intuito de prover visibilidade à formalização dos trabalhos e a possibilidade de compartilhar 
processos com o público interessado.

4.1 - Dados Técnicos

Para que as e os participantes não sejam prejudicadas/os, assim como os processos referentes à residência, o 
ia solicita aos mesmos:
a) Internet estável (sugestão: internet de 25mb/s, com mínimo de internet de 5mb/s por upload);
b) Dispositivo de transmissão audiovisual (celular, tablet ou notebook com webcam), com uma boa resolução. 
Obs.: o ia não se responsabiliza por quaisquer problemas de ordem técnica das e dos participantes.

5 - Inscrições 

As inscrições serão realizadas através do e-mail contato@ia.art.br, para onde serão enviadas as seguintes in-
formações: 

a) Informações pessoais básicas: nome completo, 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 desenvolvidos anteriormente; experiências de vida 
relevantes para a pesquisa; como a crise do COVID-19 impactou sua produção; outras questões que possa con-
siderar relevantes e que muitas vezes não entram em um currículum vitae;
c) Uma apresentação sobre sua pesquisa atual e como ela se relaciona com as perguntas que servem de orien-
tação para nosso processo de trabalho (descritas 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 candidatas e os candidatos que se identificarem como pretas e pretos/pardos e pardas e LGBTQIA+, 
além das informações acima, devem encaminhar documento de autodeclaração. Caso a comissão julgadora 
identifique tentativa de fraude por parte dos inscritos, estas e estes não serão consideradas/os no processo 
seletivo. 

6 - Observações

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

6.1. Do Direito de Imagem e Voz
·   A/o participante autoriza, a partir de sua inscrição, que os processos e os resultados dos trabalhos 
inerentes à residência sejam incorporados ao acervo do ia - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro 
Preto, bem como inclusão em materiais institucionais e divulgação em qualquer mídias digitais, impres-
sas e eletrônicas, sem ônus e por período indeterminado;
 
·    A/o participante autoriza a cessão de seu direito de imagem e voz, a partir do momento em que for 
selecionado;
 
·    A/o participante assume toda e qualquer responsabilidade 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

· Quaisquer outras informações que não estejam presentes neste edital serão regulamentadas por ou-
tros meios, sendo obrigatório seguir todas as determinações;
 
·    A inscrição da e do participante implica na prévia e integral concordância com as normas e orienta-
ções presentes neste edital.

7.1.  Responsabilidades Do Artista
A/o artista declara que, caso selecionado para o programa do ia, está ciente e de acordo com as obrigações 
abaixo: 
1. Comparecer a todos os encontros programados pelo ia, sejam individuais, coletivos e as lives; 
2. Assinar um contrato com o ia que estabeleça os termos e condições de sua participação no programa de 
residência; 
3. Respeitar o regulamento interno do ia; 
4. Ao fim do período de residência, ceder ao ia, os direitos patrimoniais autorais das imagens e sons dos pro-
jetos artísticos produzidos ou apresentados no contexto da residência, assim como o direito de uso do nome, 
imagem, voz e dados biográficos do artista, para fins de divulgação institucional exclusivamente relacionadas à 
participação do mesmo no programa. A cessão é total, definitiva e por tempo ilimitado.

 



 8. Disposições Finais 

·    Não serão aceitas propostas que desvalorizem o ser humano, que possam expor mulheres a situa-
ções de constrangimento ou que contenham manifestações de lgbtfobia, discriminação racial, social ou 
de crença.
  
·     O ia - Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto fica isento de responsabilidades sobre fatos 
decorrentes do uso indevido ou sem autorização de imagens e/ou obras de terceiros, respondendo, por 
isso, exclusivamente, a/o participante, nos termos da legislação especifica.
 
·    Ao se inscrever, a inscrita e o inscrito declara que todas as informações encaminhadas na inscrição 
são verdadeiras e que os elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado ou incluído em sua proposta 
não violam qualquer direito de uso de imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando 
em assumir exclusiva responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio, direta ou indireta-
mente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos;
 
·     A/o participante se responsabiliza pela eventual utilização, na execução do projeto, de todo e 
qualquer bem, de titularidade de terceiros, protegido pela legislação vigente referente a direitos auto-
rais;
 
·    É obrigação da/do participante executar integralmente o projeto proposto, da forma como foi 
aprovado no edital, pela comissão julgadora.

.    O envio do formulário de inscrição e demais documentos implica no total consentimento e acordo 
com os termos desta convocatória. Quaisquer casos de ocorrências não mencionadas, eventos não 
previstos, ou possíveis dúvidas e questões, serão analisados individualmente pelo ia.

 
O Programa Emergencial de Residência Artística – iai? foi aprovado no edital 16 da Lei Aldir Blanc, do Gover-
no Federal, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais.


