
CHAMADA PÚBLICA
Curso Injustiça e Racismo Ambientais no Campo e na Cidade: Estudos Introdutórios

CENTRO CULTURAL GRANDE BOM JARDIM - CCBJ
ESCOLA DE CULTURA E ARTES

A Escola de Cultura de Artes do Centro Cultural Bom Jardim (ECA/CCBJ) agrega os
anseios do território por maior diversidade em seus Programas de Formação (Teatro,
Dança, Música, Cultura Digital e Audiovisual), articulados nos Eixos Formativo Básicos,
Laboratórios de Pesquisa, Técnico/Extensivos, Ateliês de Produção, Cursos
complementares em múltiplas linguagens, Ações (livres) em Direitos Humanos e
Acessibilidades. Além disso, conjuga a expertise de formações do Instituto Dragão do Mar,
no intuito de potencializar a difusão da arte criada no Grande Bom Jardim (GBJ) em diálogo
com demais agentes culturais da cidade.

1. O OBJETO:
1.1 A Escola de Cultura e Artes do CCBJ em parceria com o Instituto Terramar abre
inscrições para o Curso Injustiça e Racismo Ambientais no Campo e na Cidade: Estudos
Introdutórios como curso complementar nas múltiplas linguagens. O curso terá carga
horária total de 30h. Com 2 (dois) encontros semanais, o curso ocorrerá em regime remoto,
pela plataforma de videoconferência Google Meet.

1.2 Ementa do curso:
O Curso Injustiça e Racismo Ambientais no Campo e na Cidade: Estudos Introdutórios
abordará os conceitos de Justiça/injustiças Ambiental(ais) e Racismo Ambiental,
perpassando pelas desigualdades estruturais socioeconômicas historicamente construídas,
dialogando com a construção do socioambientalismo. O Curso discutirá as questões e os
desafios para os direitos e seus vínculos com a questão ambiental e racial no campo e na
cidade em contexto de violência. A importância das comunidades tradicionais e povos
originários para a conservação dos ecossistemas em contrapartida às degradações e o
agravamento das desigualdades sociais também serão pautados. Assim como a cultura e
os modos de viver dos povos originários, comunidades tradicionais e periféricas, trazendo a
presença da ancestralidade histórica constitui esses territórios.



1.3 Dias e Horários: Quartas-feiras (18h às 21h) e sábados (9h às 12h).

1.4 Pré-requisito: Pessoa com no mínimo 16 anos.

3. AÇÕES AFIRMATIVAS:
O curso apresentado neste chamamento público tem como direcionamento contemplar
políticas públicas de ações afirmativas (mulheres, pessoas pretas ou pardas, indígenas,
pessoas com deficiência - PcD, pessoas LGBTQIA+, povos originários, comunidades
tradicionais, comunidades pesqueiras, quilombolas, comunidades periféricas e de áreas de
baixos IDH - Índice de desenvolvimento humano, IVSF - Índice de Vulnerabilidade
Sociofamiliar e de alto IVJ - Índice de Vulnerabilidade Juvenil.

Portanto, as vagas aqui apresentadas serão direcionadas PRIORITARIAMENTE para o
público acima citado, sendo vagas abertas a outros públicos apenas em caso de não
completude da quantidade de vagas disponibilizadas.

4. INSCRIÇÕES:
Acontecerão de forma on-line no período de 11 de março de 2021 a 17 de março de 2021,
pelo link http://bit.ly/CursoRacismoAmbiental .

5. SELEÇÃO:
5.1. O processo seletivo se dará por meio de banca composta por equipe da Escola de
Cultura e Artes CCBJ e Instituto Terramar. O processo ocorrerá em etapa única, composta
por análise socioeconômica, identitária, documental e do texto da carta de intenções, em
acordo com as diretrizes apresentadas no item 3.

5.2. Havendo empate entre os(as) classificados(as), o desempate seguirá a seguinte ordem
de pontuação dos critérios:

a) Transsexualidade;
b) Morar em território do GBJ ou em território de comunidades tradicionais

(comunidades pesqueiras/marisqueiras, territórios indígenas, territórios quilombolas,
comunidades rurais, assentamentos de reforma agrária, comunidades periféricas,
etc).

http://bit.ly/CursoRacismoAmbiental


5.3. Após a seleção, caso o(a) aluno(a) selecionado(a) não deseje mais participar do curso,
deverá comunicá-lo por escrito via e-mail nucleodeformacaoccbj@gmail.com.

6. DAS OBRIGAÇÕES DOS(AS) ALUNOS(AS) SELECIONADOS(AS)

6.1 O aluno deve frequentar 75% da carga-horária do curso para receber certificação.

6.2. (As) alunos(as) selecionados(as) cedem sua imagem para efeitos de divulgação de
suas participações e apresentações e se colocam à disposição para participar de
compromissos de imprensa agendados pelo Centro Cultural Grande Bom Jardim - CCBJ,
IDM e SECULT.

6.3 O(A) aluno(a) deve arcar integralmente com os meios para estruturar sua participação
no curso, como acesso à internet e a dispositivos eletrônicos para conexão às plataformas
de videoconferência e plataformas online de postagem do material didático,

6.4 Caso haja produção de material, deverá, ainda, disponibilizar 03 (três)
exemplares/produtos para o acervo do Centro Cultural do Grande Bom Jardim – CCBJ.

6.5 Todo produto criativo gerado por alunos(as) contemplados(as) com recursos desta
Chamada Pública deverá ser disponibilizado para a plataforma virtual do Centro Cultural
Bom Jardim – CCBJ, Instituto Dragão do Mar – IDM, Secretaria de Cultura do Estado do
Ceará e Instituto Terramar.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O Centro Cultural Bom Jardim - CCBJ e o Instituto Terramar se reservam no direito de
selecionar outros(as) alunos(as) não inscritos(as) nesta Chamada Pública, caso o número
de inscritos(as) não alcance o número de vagas concedidas.

7.2 Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada pública poderão ser obtidos
através do e-mail nucleodeformacaoccbj@gmail.com.

7.3 Quaisquer casos omissos serão resolvidos pelo Centro Cultural Bom Jardim - CCBJ e o
Instituto Dragão do Mar – IDM.

mailto:nucleodeformacaoccbj@gmail.com


ANEXO I

CRONOGRAMA

Lançamento 11 de março de 2021

Inscrições
11 de março de 2021 a 17 de março de
2021

Resultado
18 de março de 2021

Matrículas
19 de março de 2021

Início das Aulas 20 de março de 2021

Término das Aulas 14 de abril de 2021



ANEXO II

Orientações Gerais para Inscrição

A fim de facilitar o processo para a concorrência das vagas, apresentamos a seguir algumas
informações importantes que devem ser levadas em consideração no ato de inscrição.
Salientemos que a veracidade e qualidade das informações e anexos encaminhados são de
inteira responsabilidade dos(as) interessados(as), portanto, atente-se aos campos
solicitados, leia atentamente as orientações aqui contidas e prepare seus documentos para
submissão antes de abrir o formulário de inscrição.

● As inscrições ocorrerão apenas por meio do link:
http://bit.ly/CursoRacismoAmbiental

● Não serão aceitas inscrições presenciais ou por e-mail.

● Para completar o cadastro, será necessário submeter as seguintes informações e
anexos:

- Carta de intenções, indicando o que o(a) candidato(a) pretende com o curso e
porque deve ser selecionado(a).
É hora de brilhar! Aqui, você deverá nos convencer do porquê deverá ser
escolhido(a) para participar desta oportunidade. Poderão ser apresentadas suas
motivações pessoais, o que deseja ou acredita que o curso possa lhe proporcionar,
como os conhecimentos construídos no curso poderão fazer diferença na sua vida e
na sua atuação no mundo, gerando frutos para a comunidade onde você está
inserido(a), além, também, de nos falar sobre como sua participação fará a diferença
para os(as) próprios(as) integrantes da turma - alunos(as) e professores(as).

Para apresentação de suas intenções você contará com duas possibilidades:
1- Descrição textual, com o máximo de 1200 (mil e duzentos) caracteres, a serem
preenchidos dentro do próprio formulário; OU

- Número do NIS (caso possua)

- Fotocópia dos seguintes documentos*

*Caso o(a) candidato(a) tenha dificuldades para anexar algum dos documentos
solicitados poderá deixar o campo (ou os campos) em questão em branco e
finalizar o envio do formulário. No entanto, caso seja aprovado(a), a



confirmação de matrícula fica sujeita à entrega da documentação completa nas
datas designadas para tal ação, conforme cronograma da Chamada Pública.

RG (em caso de menor de idade, serão necessários documentos do(a) aluno(a) e
do(a) responsável legal);

CPF (em caso de menor de idade, serão necessários documentos do(a) aluno(a) e
do(a) responsável legal);

Comprovante de residência emitido no mês da inscrição, em nome do(a)
candidato(a). (Em caso de não possuir o comprovante de residência em nome
próprio, o(a) candidato(a) deverá apresentar uma declaração do(a) proprietário(a) do
imóvel declarando que o(a) candidato(a) reside no referido endereço, acompanhada
do comprovante de residência em titularidade do proprietário que assinou a
declaração. Caso você não consiga a declaração residencial, também será aceita
autodeclaração informando os dados de residência, conforme Lei Federal nº 7.115,
de 29 de agosto de 1983.)

Boa sorte!



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
(em casos de comprovantes em nome de terceiros)

Para os devidos fins que, eu

___________________________________________________________________,

portador(a) do RG nº _____________________________________ e CPF nº

______________________, residente na Rua

___________________________________________________, nº ____ bairro

___________________________________________, município

______________________, estado ____________________, declaro que

___________________________________________________________________,

portador(a) do RG nº _____________________________________ e CPF nº

______________________, de profissão . reside no citado

logradouro.

________________/___ (município e estado) de ______________________ de 20___.

___________________________________________
Assinatura titular do comprovante de endereço



ANEXO IV

Autodeclaração de Residência

Na falta de documentos próprios, aptos a comprovarem minha residência e
domicílio, eu, ____________________________________________ (nome),
_____________________________ (nacionalidade), natural de
_____________________________, _____________________________ (estado
civil), _____________________________ (profissão), portador(a) da cédula de
identidade (RG) nº _____________________________, inscrito(a) no CPF sob o n°
_____________________________, declaro, para os devidos fins e a quem possa
interessar, ser residente e domiciliado(a) à
__________________________________________________________.

Em conformidade com os artigos 2° e 3° da Lei Federal n° 7115, de 29 de agosto de
1983, declaro, ainda, estar ciente de que a inautenticidade das informações
prestadas no presente documento poderá ensejar a aplicação de sanções civis,
administrativas e criminais previstas na legislação.

Por ser verdade, assino esta declaração.

___________________/____ (município e estado), ___ de ______________ de ___.

_______________________________________

Assinatura do(a) declarante


