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CICLO CINEMA E SOCIEDADE 
EDITAL 2/2019 

 

 

1. OBJETO 

A Prefeitura Municipal de Rio Grande, através da Secretaria de Município da 

Cultura, em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais previstas na Lei Municipal nº 7.265, de 04 de julho de 

2012, torna público o presente edital para o processo seletivo do curso de 

extensão Ciclo Cinema e Sociedade, a ser realizado de forma gratuita, na 

sede da Secretaria de Município da Cultura, com inscrições abertas no período 

de 24 de abril a 31 de julho de 2019. 

 

2. OBJETIVO 

O curso tem o objetivo geral de divulgar e discutir obras cinematográficas e os 

temas sociais abordados por elas. Esta meta se dilui em outros propósitos. 

Primeiro, pretende-se pensar a linguagem cinematográfica nas suas atribuições 

técnicas e discursivas, o que envolve a compreensão de certas diretrizes tomadas 

pelos cineastas e pelos teóricos do cinema. Além disso, busca-se discutir temas 

sociais de todo tipo, na sua maioria mediados por conceitos provenientes de 

diversas áreas do saber, como sociologia, filosofia, história, psicologia, entre 

outras. 

 

3. METODOLOGIA 

O curso será executado em encontros quinzenais de três horas de duração. Cada 

encontro contará com um professor ministrante e será dividido em duas etapas. 

Na primeira, o filme escolhido será assistido. Depois, o responsável pelo 

encontro apresentará uma leitura da obra, um panorama de seus aspectos mais 

importantes, um percurso bio-bibliográfico e histórico do título, entre outras 



  
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA 

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – CAMPUS RIO GRANDE 
 

Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, s/n –Centro –CEP: 96200-900 – Rio Grande /RS 
 

informações e abordagens que julgar pertinente. Neste segundo momento, a 

atuação dos participantes no debate, com enfoque nas suas percepções e 

opiniões não só é esperada como será estimulada em cada apresentação. 

 

4. EMENTA 

Análise de filmes de diversos estilos, gêneros e épocas com enfoque nas 

questões sociais utilizadas em seu discurso estético-temático. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

Datas Horários Tema 

24/04 14h às 17h Assalto ao trem pagador 

08/05 14h às 17h Eles não usam Black-tie 

22/05 14h às 17h Ladrões de bicicleta 

05/06 14h às 17h Perdidos na noite 

19/06 14h às 17h Curtindo a vida adoidado 

03/07 14h às 17h Hair 

17/07 14h às 17h Infiltrado na Klan 

31/07 14h às 17h Support the girls 

 
 

6. INSCRIÇÕES 
 
Requisito básico para a inscrição: a partir de 18 anos de idade. São 30 

vagas disponibilizadas, que serão preenchidas conforme ordem de inscrição. O 

período para inscrição ocorrerá entre a data de publicação desta chamada 10 de 

abril até 22 de abril de 2019. 

No dia 23 de abril de 2019 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. 
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As inscrições poderão ser presenciais na Sede da Secretaria de Município da 

Cultura, rua Gal. Vitorino, 666, das 13h às 18h ou através do email 

nucleolivroleitura@gmail.com 

Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá fornecer as seguintes informações:  

 

 Nome completo: 

 Data de nascimento: 

 Telefone: 

 E-mail: 

 Instituição a qual possui vínculo (escola, universidade, empresa etc.): 

 CPF: 

 Motivos para desejar participar do curso: 

 

O não preenchimento de todas as informações solicitadas inviabiliza 

a inscrição.  

 

7. CONSIDERAÇÕES: 

Serão emitidos certificados de 40 horas para os participantes. Mais informações 

podem ser obtidas na sede da Secretaria de Município da Cultura, rua Gal. 

Vitorino, 666 ou através do telefone 32357803, das 13h às 18h. 

 

8. ESTRUTURA 

O curso será realizado na sede da Secretaria de Município da Cultura, rua Gal. 

Vitorino, 666, Centro. 

 

Ricardo Freitas 
Secretário de Município da Cultura 
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