
 

 

 

CONVOCATÓRIA PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS 

E CULTURAIS PARA PROGRAMAÇÃO SOBRADO DR. JOSÉ LOURENÇO FAROL 

DAS ARTES 

 

RESULTADO 

 

O Instituto Sérvulo Esmeraldo, instituição selecionada através do Edital de Programação 

Artística e Cultural do Sobrado Dr. José Lourenço - 2020, em colaboração com o Sobrado Dr. 

José Lourenço, equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT), 

torna público resultado final de credenciamento de propostas artísticas e culturais, a fim de 

compor a programação do equipamento, a ser realizada pelo Projeto Farol das Artes entre 

agosto e dezembro de 2021. 

 

Ao todo foram inscritas 149 propostas nas três categorias, das quais 16 foram selecionadas. 

 

A partir das informações dadas pelas pessoas selecionadas, segue um perfil: 

56,25% são moradoras da periferia; 

18,75% são pessoas com deficiência; 

75% são LGBTQIA+; 

68,75% são pretas ou pardas; 

56,25% são mulheres; 

31,25% são homens; 

12,5% são não-binárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAFÉ DO ZÉ 

Conversas acerca do campo das artes visuais, nos seus mais diversos aspectos e abordagens, 

com artistas, críticos, curadores, pesquisadores, gestores culturais, produtores culturais e 

educadores. 

 

Número Nome completo Nome da Proposta 

on-1067175092 Alexandre Machado da Silva Sertão e Mar, Integrando Saberes 

on-895466160 Ana Karoline Nunes Da Silva Ta na Vista 

on-121305592 
Antonia Marília dos Santos 
Oliveira 

Um livro sobre o amor sapatão – 
lançamento de livro 

on-913963752 Bianca Gadioli Cipolla 
Arte e moda: mulheres que mudaram o 
rumo da história 

on-1562359703 
Lucas Oliveira de Lacerda (Nome 
Social: Lucas Dilacerda) 

A Potência da Imaginação: Memória, Arte e 
Fabulação 

on-1544333969 
Maria Emilly Guilherme Pinto de 
Melo Lopes 

Mandala Tamain - Roda de Artistas 
Indígenas do Ceará 

on-911645226 Patrícia Gomes Maciel Nunes 
Como a Produção de Arte na 
Contemporaneidade Contribui Para a 
Autonomia da Mulher 

 

 

AÇÕES CULTURAIS DE MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

Ações (como oficinas, cursos teóricos, experimentos de dança ou teatro, performances, 

apresentações musicais, leituras dramáticas, lançamentos de publicações impressas etc.) de 

difusão cultural nas diversas linguagens artísticas. 

 

Número Nome completo Nome da Proposta 

on-1014932729 
Antonio Jefferson Oliveira dos 
Santos 

Serviçal 

on-63683662 Célio Celestino Almeida Cavalcante A Colagem e o Círculo de Mulheres 

on-451362 Janaína Martins Bento 
Enquanto a luz não acende, imagina-se a 
dança 

on-642237123 Jose Talles da Silva Soares Zé Papel – Feira de Impressos do Sobrado 

on-623093320 Rossiedson Moreira Nobre Forró lá de Nois 

on-1562363676 Tiago Pedro de Araujo Pereira 
Câmera Viajante – Retratos e diálogos em 
grande formato 

on-1366592153 Tiago Ribeiro Lima Livro cenopoético: Caminhos e Canções 

on-821140255 Wilma Farias Gois 
Mulheres na arte: bordando afetos e 
política 

 

 

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1067175092/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/895466160/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/121305592/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/913963752/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1562359703/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1544333969/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/911645226/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1014932729/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/63683662/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/451362/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/642237123/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/623093320/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1562363676/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1366592153/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/821140255/


 

 

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 

Ateliê de pesquisa e produção em artes visuais a ser habitado por artista. 

 

Número Nome completo Nome da Proposta 

on-1092923875 Simone Barreto de Andrade Costura pra fora 

 

Conforme Edital... 

 

“7.1 A Curadoria do Projeto é investida de autonomia e independência quanto às suas 

avaliações. Não caberá recursos. 

7.2 A curadoria se reserva o direito de sugerir ações que achar fundamental para compor a 

exequibilidade, adequação orçamentária, diversidade ou quaisquer outras alterações 

necessárias para ajustar as propostas a serem realizadas por este projeto. 

7.3 A/o artista, a/o profissional ou o coletivo responsável pela proposta será informada(o) 

sobre sua eventual participação na programação do Sobrado através de e-mail que conterá, 

resumidamente, o objeto, a sugestão de data e/ou carga horária, o detalhamento de 

questões de produção etc 

 

9.3 Nos casos de número de inscrições insuficiente ou de não haver projetos com a 

pontuação mínima estabelecida, as Coordenações do Projeto Farol das Artes se reservam o 

direito de convidar outros projetos não inscritos nesta Convocatória.” 

 

Fortaleza, 30 de julho de 2021 

 

 

 

Maria Auxiliadora Guimarães 

Instituto Sérvulo Esmeraldo 

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/inscricao/1092923875/

