
 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA  

Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, s/n – Centro – CEP: 96200-015 – Rio 
Grande/RS 

  

CICLO DE CINEMA: A CONDIÇÃO FEMININA 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO 
DE VAGAS NO CURSO DE EXTENSÃO/2018 

 
 

1. DO OBJETO 
 
A Prefeitura Municipal de Rio Grande, através da Secretaria de Município 

da Cultura no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Municipal nº 

7.265 de 4 de julho de 2012 e, em parceria com Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Sul – Campus Rio Grande, 

comunica que, a partir do dia 19 de março de 2018 estarão abertas as 

inscrições para o processo seletivo do curso de extensão Ciclo de Cinema 

– A condição feminina, a ser realizado de forma gratuita, na sede da 

Secretaria de Município da Cultura, no período de 10 de abril a 11 de 

dezembro de 2018. 

 

2. DO OBJETIVO 

O objetivo primário deste curso é o debate sociocultural a respeito da forma 

como o cinema vem representando a condição feminina. Ao redor deste 

tema central, orbitam outras questões também fundamentais, a saber: os 

elementos estéticos de uma obra cinematográfica, sua terminologia e 

função; conceitos e vocabulário da crítica feminista; noções de 

hermenêutica, de semiologia, de Estudos Culturais, entre outros temas que 

sejam pertinentes em cada encontro. 



 
 

3. DA PROPOSTA TEMÁTICA 

O “Ciclo de cinema: a condição feminina” pretende, a partir do debate de 

obras cinematográficas, discutir a representação da mulher em nossa 

sociedade. Centrado em filmes de diversas épocas e de diferentes 

realizadores, a proposta busca estimular o conhecimento de inúmeras 

identidades femininas, vistas de variadas perspectivas, o que acarreta 

refletir a respeito da forma como estas identidades se manifestam e se 

transformam em nosso imaginário. O curso será desenvolvido em uma 

série de encontros mensais com a duração de 3h cada. Os participantes 

serão convidados a conhecer a condição de produção dos filmes e sua 

pertinência dentro do sistema em que estão inseridos (brasileiro, latino-

americano, estadunidense, etc). A interpretação dos filmes, considerando 

o tópico norteador, será a atividade central do curso. 

 

4. DO CRONOGRAMA 

Datas Horários Tema 
10/04 09 às 12 h Crepúsculo dos deuses 
08/05 09 às 12 h Elena 
12/06 09 às 12 h O sonho de Wadjda 
10/07 09 às 12 h Mad Max: a estrada da fúria 
14/08 09 às 12 h A cor púrpura 
11/09 09 às 12 h Kill Bill: volume1 
09/10 09 às 12 h O piano 
13/11 09 às 12 h Tomboy 
11/12 09 às 12 h Thelma e Louise 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 
 

5.1. Requisito básico para a inscrição: a partir de 18 anos de 
idade.  
 

5.2. São 30 vagas disponibilizadas, que serão preenchidas conforme 
ordem do recebimento do e-mail. O período para o envio da 
inscrição ocorrerá entre a data de 19 de março até 03 de abril de 
2018. 

 



 
 

5.3. No dia 06 de abril de 2018, será publicada no site da Prefeitura 
Municipal de Rio Grande e no blog da Secretaria de Município da 
Cultura a lista com as inscrições deferidas. 

 
5.4. Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá enviar para o email 

literaturasecultrg@gmail.com com as seguintes informações:  
 

 Nome completo; 

 Data de nascimento; 

 Telefone; 

 E-mail; 

 Motivos para desejar participar do curso. 
 

5.5. O não preenchimento de todas as informações 
solicitadas inviabiliza a inscrição enviada por e-mail. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Serão emitidos certificados de 40 horas para os participantes. 

 

6.2. Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria de 

Município da Cultura, rua Gal. Vitorino, 666 ou através do 

telefone (53) 3235.7803, das 13h às 18h. 

 
6.3. O curso será realizado na sede da Secretaria de Município da 

Cultura, rua Gal. Vitorino, 666, centro. 

 

6.4. Inscrições: de 19 de março até 03 de abril de 2018. 

      Encontros: de 10 de abril até 11 de dezembro de 2018. 

 

6.5. As decisões dos realizadores, no que se refere às questões desse 

processo seletivo, serão irrecorríveis, soberanas e finais, não 

cabendo recurso ou apelação. 

 

Rio Grande, 15 de março de 2018. 

 

 

Ricardo Freitas 

Secretário de Município da Cultura 

Prefeitura Municipal do Rio Grande 

mailto:literaturasecultrg@gmail.com

