
        

 
 

CIRCOVOLANTE – 9º ENCONTRO INTERNACIONAL DE PALHAÇOS 

16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

 
XINXIN E JUANETO LTDA 

Rua Dom Veloso – nº70 – Passagem de Mariana 

MARIANA – MINAS GERAIS - CEP: 35.421-000 

 

EDITAL DE OFICINAS GRATUITAS 
 

O Circovolante torna público o edital de oficinas que serão oferecidas para os 

moradores da região de Mariana, como parte da programação do “Circovolante – 9º 

Encontro Internacional de Palhaços”. 

 

1- DAS OFICINAS 

Serão oferecidas, gratuitamente, sete oficinas artísticas e de produção para 

interessados acima de 18 anos, da comunidade de Mariana, com objetivo de capacitar 

profissionais para o mercado de eventos culturais. OS PARTICIPANTES QUE SE 

DESTACAREM TERÃO A OPORTUNIDADE DE INTEGRAR A EQUIPE DO 

“CIRCOVOLANTE - 9º ENCONTRO INTERNACIONAL DE PALHAÇOS”. 

 

 

OFICINAS: 

1.1- Oficina de Maquiagem Artística 

A maquiagem artística difere da maquiagem tradicional, pois não só enfeita, mas 

transforma os maquiados. Ela caracteriza os rostos distintos, conferindo personalidade a 

quem se submete a ela. Nessa oficina, serão abordados o uso dos materiais diferentes 

para cada faixa etária, preparação da pele, maquiagem festiva e artística, técnicas de 

maquiagem e as diversas formas de criação. Serão utilizados exemplos de maquiagens de 

diversos palhaços e espetáculos circenses e teatrais. 

1.1.1- Dados técnicos  

Ministrante: Sol Zofiro 

Carga horária: 12 horas 

Número de vagas: 10  

Data: 2 de novembro de 2017 - de13:30 às 18:30 



        

 
 

CIRCOVOLANTE – 9º ENCONTRO INTERNACIONAL DE PALHAÇOS 

16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

 
XINXIN E JUANETO LTDA 

Rua Dom Veloso – nº70 – Passagem de Mariana 

MARIANA – MINAS GERAIS - CEP: 35.421-000 

3 de novembro de 2017 - de 09:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 

Local: Circovolante – Casa do Palhaço 

 
 

1.2- Oficina de Receptivo 

O receptivo recebe e acompanha os convidados de um evento durante sua estada 

na cidade. É responsável pelo seu bem-estar e, também, por resolver possíveis 

imprevistos. Ele está a par de toda a programação do evento e dos cronogramas do 

convidado. Nessa oficina, o aluno terá contato com todas as etapas do Encontro. Dentre as 

atividades desenvolvidas estarão: a formatação de cronograma, identificação das 

necessidades do artista, melhor ambiente para recebê-lo, inter-relação, sugestões de 

programação para o artista convidado, comportamento e posturas com ênfase no receptivo.  

1.2.1- Dados técnicos 

Ministrante: Xisto Siman 

Carga horária: 12 horas 

Número de vagas: 10 

Data: 23, 24 e 27 de outubro de 2017- de 18:00 às 22:00 

Local: Auditório do ICSA 

 

1.3- Oficina de Produção de Eventos 

Nessa oficina, o aluno entrará em contato com o universo da produção de eventos 

através do estudo do próprio Circovolante - Encontro Internacional de Palhaços. Passarão 

por todas as etapas do evento, como: Pré-produção: cronograma de atividades, curadoria, 

montagem de programação, entre outros. Produção: divulgação, organograma de 

atividades, gestão orçamentária, documentação/registro do evento, montagens, 

imprevistos. Pós-produção: desmontagem, prestação de contas e avaliação de resultados. 

Serão utilizados, também, materiais de festivais de dança e de música, como exemplo 

comparativo e de contraponto ao material do Encontro Internacional de Palhaços. 
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1.3.1- Dados técnicos 

Ministrante: Xisto Siman 

Carga horária: 12 horas 

Número de vagas: 10  

Data: 20 de outubro de 2017 - de 19:00 às 22:00 

21 e 22 de outubro de 2017 - de 14:00 às 17:00 

28 de outubro de 2017 - 14:00 às 18:00 

Local: Circovolante - Casa do Palhaço 

 

1.4- Oficina de Divulgação de Eventos 

Uma das etapas fundamentais para o sucesso de qualquer evento é uma divulgação 

eficaz e abrangente. O Circovolante – Encontro Internacional de Palhaços deve muito do 

seu êxito à boa divulgação, não só a folhetaria de qualidade, mas o tête-à-tête realizado 

com artistas, distribuindo o material por escolas e ruas da região. Essa oficina contará com 

exercícios e jogos lúdicos de palhaço, ampliando a sua percepção e relação com o corpo, o 

espaço e o meio. Será destinada a artistas e leigos com foco na divulgação de eventos. 

1.4.1-  Dados técnicos 

Ministrante: Rodrigo Robleño 

Carga horária: 20 horas 

Número de vagas: 10 

Data: 01 de novembro de 2017 - de 18:00 às 21:00 

02 e 03 de novembro de 2017 - de 14:00 às 18:00 

OBS: 9 horas serão distribuídas nos dias 09 e 10 de novembro de 2017, em 
atividade de campo. 

 Local: Circovolante - Casa do Palhaço 

 

1.5- Oficina de Assistência em Iluminação 
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A oficina objetiva a introdução às técnicas de montagem e operação em sistemas de 

iluminação de espetáculos teatrais, shows, palestras e demais eventos. 

1.5.1- Dados técnicos 

Ministrante: Agnaldo Rodrigues de Souza (Muquinho) 

Carga horária: 12 horas 

Número de vagas: 6  

Data: 23 a 26 de outubro de 2017 -  de 18:00 às 21:00 

Local: Circovolante - Casa do Palhaço 

 

1.6- Oficina de Assistência em Sonoplastia 

Essa oficina é um módulo introdutório à operação de áudio e som, iniciando os 

participantes nas técnicas de montagem e operação em sistemas de sonorização de 

shows, palestras e outros eventos, abrangendo as áreas de operação de P.A. e monitor, 

além da montagem de equipamentos.  

1.6.1- Dados técnicos 

Ministrante: Fernandelli Fernandes 

Carga horária: 12 horas 

Número de vagas: 6 

Data: 23 a 26 de outubro de 2017 – de 14:00 às 17:00 

Local: Circovolante - Casa do Palhaço 

 

1.7- Oficina de Contrarregragem 

Serão apresentadas técnicas de montagem de cenário e operacionalização de 

espetáculos artísticos. Os alunos assistirão a 2 (dois) espetáculos apresentados 

exclusivamente para eles, onde terão noção prática do funcionamento dos bastidores. 

1.7.1- Dados técnicos  
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Ministrante: Jô Alves 

Carga horária: 12 horas 

Número de vagas: 6  

Data: 29 e 30 de outubro e 1 de novembro de 2017 - de 14:00 às 18:00 

Local: Circovolante - Casa do Palhaço 

 

 

2- INSCRIÇÕES 
 
2.1- O prazo de inscrição será iniciado em 07/10/2017 e encerrado no dia 13/10/2017 

2.2- Só poderão se inscrever, candidatos maiores de 18 anos. 

2.3- Os interessados poderão se inscrever em até 3 (três) oficinas.  

2.4- Para se inscrever, os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição e o 

questionário que encontram-se disponíveis junto ao edital e enviar para o e-mail 

contato@circovolante.com.br, devidamente identificados com o assunto: “Inscrição 

Oficina 9º Encontro”. 

2.5- Há um questionário específico para cada oficina. 

2.6- Devido ao limite do número de vagas será feita uma seleção de participantes para 

as oficinas, de acordo com o perfil e disponibilidade relatados no questionário. 

 

3- VEDAÇÕES 

3.1- Serão vedadas inscrições: 

3.1.1- Cujo e-mail seja enviado sem discriminar o assunto “Inscrição Oficina 9º 

Encontro” 

3.1.2- Que não apresentem todos os itens exigidos 

mailto:contato@circovolante.com.br
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3.1.3- Cuja ficha de inscrição esteja incompleta 

3.1.4- Fora do prazo estabelecido para envio, até dia 13 de outubro de 2017. 

 

4- RESULTADO: 

4.1- O resultado da seleção será divulgado na página do Facebook do Circovolante, no 

dia 17 de outubro de 2017.  

4.2- Os selecionados receberão a confirmação por e-mail. 

 

5- SELECIONADOS: 

5.1- O prazo para confirmação de participação dos selecionados é de 24h contados a 

partir do recebimento do e-mail. 

5.2- O candidato selecionado que não confirmar sua participação no prazo será 

substituído. 

5.3-.O aluno selecionado que não comparecer ao primeiro dia de aula da oficina e 

não comunicar antecipadamente será considerado como desistente e terá sua vaga 

cancelada. 

5.4- Os alunos que não cumprirem a carga horária total da oficina não receberão o 

certificado. 

 

 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato pelo e-mail contato@circovolante.com.br 

ou pelo telefone 3557-4378.  

 

 

mailto:contato@circovolante.com.br

