
 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O MINICURSO DE 

FORMAÇÃO EM HIP-HOP 

 

 

A Universidade Federal do Rio Grande – FURG, por intermédio da 

Prefeitura Municipal do Rio Grande, da Secretaria de Município da Cultura, e do 

artista André Dizéro, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Municipal 

nº 7.265 de 4 de julho de 2012, torna público a abertura do edital para inscrição 

de participantes para o projeto Minicurso de Capacitação para 

Educadores/Oficineiros de Hip-hop: Metodologia, Didática e Conteúdos. Os 

participantes inscritos irão realizar um curso específico de curta duração, no 

formato de vídeo, que tem como público alvo, os artistas/ativistas da cultura hip-

hop, com o objetivo de obterem uma formação pedagógica e se tornarem 

educadores populares/oficineiros. 

 

1. Disposições preliminares 

1. Entende-se por artistas e ativistas da cultura hip-hop, pessoas que tenham 

atuação direta sobre a cultura, seja através dos seus elementos artísticos, como 

a construção poética do rap, as técnicas do dj, os movimentos do break dance e 

os traços do graffiti, ou, da mesma forma, pessoas politicamente engajadas em 

causas sociais, cuja sua filosofia e sua forma de atuação se aproximem da 

temática do hip-hop. 

1.2 O minicurso tem carga horária total de 100 horas, distribuídas em 4 módulos. 

1.3 Os participantes do minicurso, deverão cumprir todas as etapas do projeto 

para obtenção do certificado de participação. 



1.4 Os participantes receberão todo o material de vídeo via e-mail cadastrado e 

será aberto um grupo de trabalho via Whatsapp para debate. 

1.5 Os participantes que concluírem todas as etapas, estarão capacitados para 

planejarem oficinas, participarem de editais, elaborarem projetos e participarem 

de seleções específicas para educadores culturais. 

 

2. Do objetivo 

2.1 O minicurso pretende promover a educação, através de uma formação 

pedagógica específica, a partir da cultura hip-hop, com o objetivo de capacitar 

os artistas/ativistas, para se tornarem educadores/oficineiros, e assim, multiplicar 

a oferta cultural e educacional no município de Rio Grande, bem como a 

descentralização dos saberes culturais nos diferentes bairros e contextos sociais 

da cidade. 

 I - Realizar um minicurso de capacitação de oficineiros com duração de 

100 horas no formato de vídeo com encontros online; 

 II - Apresentar metodologias, didática e conteúdo de ensino para artistas 

do movimento hip-hop; 

 III - Capacitar os atores culturais para realizarem oficinas de hip-hop, e 

promover a inserção dos novos oficineiros nas escolas periféricas de Rio 

Grande; 

 IV - Incentivar a geração de emprego e renda no município. 

 

3. Das inscrições e o número de vagas 

3.1 As inscrições serão feitas através do preenchimento do formulário online, 

durante o período das 08:00 de 13 de outubro até as 00:00 de 18 de outubro.  

3.2 O número total é de 30 vagas. Caso exceda o número total dos inscritos, as 

vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. 

 

4. Do cronograma dos participantes 

4.1 As inscrições e homologações serão divulgadas exclusivamente no site 

www.furg.br. O resultado final também será divulgado na página da Diretoria de 

Arte e Cultura – DAC. 

I – Período de inscrição: de 13 de a 18 de outubro de 2020. 

http://www.furg.br/


II – Resultado da homologação das inscrições: 20 de outubro de 2020. 

III – Resultado final: 21 de outubro de 2020. 

IV – Início do curso: 26 de outubro de 2020. 

 

5. Das disposições finais 

5.1 Esta é uma iniciativa do artista André Dizéro, e o projeto é financiado pelo 

Programa de Fomento e Incentivo à Arte e à Cultura (PROCULTURA), e tem o 

apoio da Universidade Federal do Rio Grande, da Diretoria de Arte e Cultura – 

DAC, e da coordenação do Curso de Artes Visuais da FURG. 

5.2 As Inscrições e a participação no minicurso, em todos seus processos são 

gratuitos. 

 

 

 

 

Rio Grande, 30, de Setembro de 2020 


