
 

CHAMADA PÚBLICA DE 
SELEÇÃO PARA A EQUIPE DE 

CURADORIA E PRODUÇÃO 

CINE AGROECOLOGIA 2019 
 

 
 
1.             DO EVENTO 

  
O CINE AGROECOLOGIA é uma mostra audiovisual sobre a realidade, a produção e os              
desafios da Agricultura Familiar de base Agroecológica no Brasil. As sessões irão acontecer             
durante o evento AGRO CENTRO OESTE, em Goiânia, na UFG – Campus Samambaia,             
no período de 30 de maio a 01 de junho de 2019. 

  
Site do evento: https://agrocentro.agro.ufg.br/ 

  
2.             DA EQUIPE DE CURADORIA E PRODUÇÃO 

  
Serão selecionados 10 (dez) estudantes que irão compor a equipe de Curadoria e Produção              

do evento. Esta equipe será responsável por: 
a) assistir e selecionar as obras inscritas, de acordo com os critérios estabelecidos no             

regulamento da mostra; 
b) montar a programação das sessões; 
c) fazer contatos com os realizadores e instituições responsáveis pelas obras          

selecionadas; 
d)  responsabilizar-se pelo tráfego de exibição das obras; 
e) auxiliar nas exibições e debates durante as sessões. 

  
3.             DAS INSCRIÇÕES 

  
Poderão se inscrever estudantes dos cursos: Bacharelado em Cinema e Audiovisual e            
Bacharelado em Agronomia com ênfase em Agroecologia do IFG – Campus Cidade de             
Goiás. 

 
  

 



 
A inscrição poderá ser feita por meio do envio de um e-mail            
(cineagrocentrooeste@gmail.com) contendo os seguintes dados: Nome completo;       
Matrícula; Curso e período, contendo o assunto: inscrição curadoria e produção no título da              
mensagem. 
 
Ou também na coordenação de curso de Agroecologia mediante preenchimento de           
formulário, disponível nos horários de atendimento ao público (08 às 18h). 

  
Período de inscrição: 18 a 29 de março de 2019. 

  
4.             DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

  
Os estudantes serão selecionados a partir de uma entrevista que será realizada na             
segunda-feira do dia 01/04/2019, das 13 horas às 18 horas, na sala da Coordenação de               
curso de Agroecologia no IFG (bloco 6 – térreo, sala 08). 

  
Os critérios que serão utilizados para seleção serão: interesse, experiência, disponibilidade e            
compromisso. Serão selecionados seis estudantes do curso de Cinema e quatro do curso de              
Agronomia. O resultado final será divulgado no mesmo dia, a partir das 17h. 

  
Os estudantes selecionados irão participar do evento com as despesas custeadas pela            
Instituição (transporte, hospedagem e alimentação). Além de receber um certificado de           
participação na equipe de curadoria e produção do evento. 

  
5.             CINE AGROECOLOGIA 
  
Mais informações: 

  
Coordenadores: 

  
Diogo de Souza Pinto – Professor de Agroecologia – IFG – Goiás 

Carlos Cipriano Gomes Junior – Professor de Cinema – IFG – Goiás 
  

e-mail: cineagrocentrooeste@gmail.com 
Celular: (62) 99978-3302 

 


