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COLOCAÇÃO Professor oficina ou curso Período 
previsto

fomentada 
ou apoiada

bolsas em 
fomento pagas 

pelo espaço

alunos bolsas

OFICINAS (por tempo determinado)

1 FERNANDO 
SOARES DE 

CAMPOS

Oficina: Mergulho 
no Teatro 
Contemporâneo

agosto

2021 fomentada 2 2

2
EMMANUEL 

SANTOS

oficina: Teatro em 
sala de aula

(professores)

setembro a 
novembro


2021 ambas 2 6

3
ELIANO 

SIQUEIRA COSTA

oficina: Teatro 
jornal e outras 
palavras

outubro e 
novembro


2021 ambas 2 4

4 IVY MARINS 
BRUM VIANA DE 

SOUZA

Danças populares novembro

2021 ambas 2 2

CURSOS REGULARES 

1
ANDRÉ LUIZ 

AMARAL KLER

Teatro adulto 
curso livre

 de agosto a 
novembro


2021 ambas 2 8

2

ADLER FRANCO 
DE ANDRADE

Artes Cênicas e 
Produção teatral

O Teatro por 
dentro: do texto ao 
borderô

 de agosto a 
novembro


2021 ambas 2 8

3 BARBARA 
PEREIRA 

SARAIVA DA 
SILVA

Dança - Corpo e 
criação em 
movimento

 de agosto a 
novembro


2021 apoiada 0 0
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4 CÍCERO RAUL 
PASSOS DE 
OLIVEIRA

Teatro para 
terceira idade

 de agosto a 
novembro


2021
apoiada 0 0

5 FERNANDO 
VINÍCIUS 

MARQUES 

Inicialização 
musical

 de agosto a 
novembro


2021 ambas 2 8

6
MARTHA FRIAS

Capoeira

(criança e 
adolescente)

 de agosto a 
novembro


2021
apoiada 0 0

7 MARCIA 
CLAUDIA 

OLIVEIRA DA 
SILVA

Artesanato terceira 
idade e 
adolescentes

 de setembro a 
novembro


2021 ambas 2 6

8 PABLO 
CAVALCANTE 

ASSIS

Capoeira

(adulto e terceira 
idade)

de agosto a 
novembro ambas 2 8

9 SANDRA 
BARBOSA

Artesanato  de agosto a 
novembro


2021
apoiada 0 0

TOTAL 16 52

 SUPLENTES

MARIANNA 
NASCIMENTO 
DOS SANTOS

Dançar a vida 
corpo e alma em 
movimento

JAZZ- DANCE

ambas

CACIO 
GONÇALVES

Curso livre de 
teatro ambas

SUZANA 
MIRANDA ROSA

Afetos -Balet e 
dança 
contemporânea

ambas

COLOCAÇÃO Professor oficina ou curso Período 
previsto

fomentada 
ou apoiada

bolsas em 
fomento pagas 

pelo espaço

alunos bolsas



            	 	
Página  de 
3 3
	 GRADE DOS HABILITADOS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1- Solicitamos que os professores/oficineiros(as) selecionados(as) entrem em 
contato com o eMGI através do e-mail geneinsanno@gmail.com, para assinatura 
do contrato e eventuais dúvidas sobre as aulas e bolsas, até dia 09 de maio 
2020, sob pena de chamarmos os suplentes. 

2- No caso de as aulas não poderem ser presencias, por circunstância da 
pandemia COVID19, estas serão realizadas no formato online (nos mesmos dias 
e horários) através da plataforma Zoom. 

3 - O eMGI fornecerá os links das aulas e disponibilizará a sua assinatura zoom 
sem limite de tempo, para que as aulas ocorram sem cortes. 

4 - Os suplentes serão convocados de acordo com o tipo de oficina oferecida, e 
a procura da comunidade pelos cursos oferecidos pelos candidatos.  

5 - O eMGI se resguarda a remanejar as bolsas disponibilizadas em cursos 
suplentes ou transferir para outro professor as mesmas caso não haja alunos 
interessados ou procura da comunidade pelo curso/oficina selecionado. 

SHAIANE 
BEATRIZ DOS 

SANTOS

Dança 
contemporânea fomentada

ADAILSA DE 
LIMA OLIVEIRA

Canto Coral
ambas

NEILA DE 
LUCENA

Musicalização 
infantil e artes 
cênicas

ambas
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