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SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 141/2022 

INFORMATIVO – EDITAL DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA E MEDIAÇÃO CULTURAL 

 

Prezados(as) Alunos(as) e Familiares, 

 

O Complexo Theatro Municipal informa que a partir de 1 de junho até 1 de julho de 2022 estão abertas 

as inscrições do Edital para Seleção de Projetos de Residência Artística e Mediação Cultural, 

que irá escolher duas (02) propostas inéditas de residência artística e mediação cultural, a serem 

coordenadas pelo Núcleo de Educação do Theatro Municipal que integra a Gerência de Formação, Acervo 

e Memória. 

 

Visando estimular a participação de artistas, educadores e pesquisadores na programação, serão selecionadas 

propostas inéditas que articulem as linguagens artísticas presentes no Theatro Municipal, como a música, a 

dança, as artes visuais, e as artes cênicas, estimulando o diálogo do equipamento com seu entorno e a cidade. 

 

A intenção do edital é ocupar diferentes espaços do Complexo Theatro Municipal de maneira inovadora, 

estimulando a articulação entre suas linguagens e ampliando o acesso à sua programação, por meio de ações 

de mediação e intervenções culturais que convidem o público para participar de experimentações artísticas 

que estimulem a ampliação de repertório e para amplificar o diálogo entre público e o Theatro. 

 

Acesse as informações no edital abaixo e, em caso de dúvidas, escreva um e-mail 

para editaiseducacao@theatromunicipal.org.br 

 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE 

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA E MEDIAÇÃO CULTURAL NO COMPLEXO THEATRO 

MUNICIPAL 

 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Previna-se! Acesse o Guia de Prevenção no site do Governo do Estado de São Paulo: 

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/  

 

Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a Secretaria Acadêmica para que possamos 

ajudá-lo (a) da melhor maneira possível.  

 

Contatos da Secretaria: 

 (11) 3221-0750 / (11) 3585-9889  

secretaria.aluno@emesp.org.br          

Data do envio: 21/06/2022 

Atenciosamente,   

Equipe Pedagógica da EMESP Tom Jobim 
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