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O Centro de Design do Ceará, situado 

no Complexo Cultural Estação das Artes, 

integrante da Rede Pública de Equipamentos 

Culturais da Secretaria da Cultura do Estado do 

Ceará (Secult - Ceará), com gestão em parceria 

com o Instituto Mirante, convida você para 

participar do  processo de seleção da Trama 

Afetiva 2022 – Festival Multicultural: Design 

•  Moda • Arte • Sustentabilidade, conforme 

quantidade de vagas descrita neste edital.
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Neste documento você encontrará todas as 
informações necessárias para participar do 
processo seletivo. Veja o sumário abaixo:
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INFORMAÇÕES
GERAIS

O que é o Centro de  Design do Ceará?

O Centro de Design do Ceará, equipamento da Rede Pública de 
Equipamentos Culturais da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará 
- RECE, com gestão em parceria do Instituto Mirante de Cultura e Arte, 
é um espaço de promoção, reflexão, formação, inovação, valorização, 
produção e expansão das fronteiras do Design, conversando com 
diferentes setores da sociedade de forma coletiva e colaborativa, 
trocando ideias, expectativas e possibilidades para a produção de 
um design decolonial, regenerativo, ecoeficiente e político.

O que é o Instituto Mirante?

O Instituto Mirante de Cultura e Arte é uma Organização Social, sem 
fins lucrativos, constituída no ano de 2021, com o objetivo primordial 
de contribuir com a gestão de políticas culturais do Estado do Ceará, 
proteger, salvaguardar e incentivar o fomento às iniciativas artístico-
culturais e o patrimônio histórico e cultural.

O que é a Trama Afetiva – Festival Multicultural: 
Design •  Moda • Arte • Sustentabilidade?

Criada em 2016 por Jackson Araujo e Luca Predabon, a Trama Afetiva – 
Festival Multicultural é uma plataforma de convergência de pesquisa 
e estudos práticos sobre inovação para resíduos da indústria têxtil. 
Ela dialoga com o conceito da Economia Afetiva – metodologia de 
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polinização de processos criativos regenerativos que potencializam 
ecossistemas inovadores, decoloniais e inclusivos.

Ambiente de diálogo entre pensadores, artivistas, cientistas, 
empresários, marcas e sociedade civil, a Trama Afetiva orienta-se 
para a construção de uma indústria diversa, criativa, sustentável, 
lucrativa e 100% comprometida com o meio ambiente, a partir do 
entendimento de que a moda não é mais sobre roupas, mas sobre 
pessoas. 

Do que se trata essa seleção?

Este edital visa selecionar 15 estudantes de Design de Moda, Design 
de Produto e Design Gráfico a fim de oferecer formação por meio 
de uma série de painéis teóricos e oficinas práticas (têxtil e gráfica), 
contribuindo para diminuir a defasagem no aprendizado sobre 
sustentabilidade existente entre o ensino formal e a realidade do 
mercado, potencializando as ações coletivas na construção de 
soluções criativas para problemas complexos. 

Quais os objetivos da cooperação entre o Centro de Design do 
Ceará e a Trama Afetiva?

Promover a aprendizagem colaborativa em Economia Criativa, 
com uma agenda de conteúdos sobre design, moda, artes, 
sustentabilidade, empreendedorismo, diversidade e inclusão. Dessa 
forma, a cooperação contribui para disseminar uma abordagem 
transversal sobre aspectos criativos e éticos da cadeia produtiva do 
design, suas novas formas de atuação e de consumo. 

Outro objetivo é estimular a construção de novos paradigmas 
para o design cearense, com foco em estudos inovadores sobre 
decolonialidade, circularidade e regeneração. Além disso, busca 
fortalecer, por meio de tutoria profissional, o comprometimento 
dos(as) participantes com o uso de matérias-primas descartadas e 
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a afirmação de papéis sociais para colaborar com a diminuição da 
espiral de invisibilidade e racismo estrutural, buscando a equidade 
social. 

Além de valorizar a diversidade cultural cearense sob um olhar 
transdisciplinar, inclusivo e ético, o programa educativo objetiva 
posicionar o Centro de Design do Ceará como polo criativo de design 
sustentável, decolonial, inclusivo, circular, regenerativo. 

Quantas vagas serão oferecidas?

O programa educativo será oferecido gratuitamente a 15 participantes, 
sendo 10 (dez) vagas para oficina têxtil e 5 (cinco) vagas para oficina 
gráfica, conforme critérios estabelecidos neste edital. 

Apresenta, também, painéis online gratuitos e abertos para o público 
em geral, sem limite de participantes e com emissão de Certificado 
de Participação.

Haverá política afirmativa?

Sim! A cooperação com a Trama Afetiva, apresentada neste edital, 
reserva 3 (três) vagas para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas 
e 2 (duas) vagas para pessoas com deficiências.
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CONDIÇÕES
DE PARTICIPAÇÃO

Quem pode se inscrever?

Estudantes de Design de Moda, Design de Produto e Design Gráfico 
de instituições de Ensino Superior e Técnico do Estado do Ceará, 
da Capital e do interior), com interesse em práticas sustentáveis e 
regenerativas.

Os(as) candidatos(as) devem ter disponibilidade de 6 (seis) horas 
diárias em 5 (cinco) dias de atividades no Centro de Design do Ceará, 
em Fortaleza, totalizando 30 (trinta) horas de atividades: 

2 horas no turno da manhã (painéis)
4 horas no turno da tarde (oficinas)
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INSCRIÇÕES

Como posso realizar a inscrição?

As inscrições acontecerão de forma online, através do Mapa Cultural 
do Ceará, começando no dia 22 de outubro e terminando às 23h59 
do dia 07 de novembro de 2022.

PASSO A PASSO

Faça o cadastro no Mapa Cultural do Ceará:
mapacultural.secult.ce.gov.br/

Acesse e se inscreva na Trama Afetiva, no Mapa Cultural
do Ceará, disponível no site do Instituto Mirante:
www.institutomirante.org/editais/

Indique a oficina da qual quer participar,
de acordo com a sua área de estudo: 
Oficina Têxtil
(estudantes de Design de Moda e Design de Produto)
Oficina Gráfica
(estudantes de Design Gráfico)

Em caso de dúvidas:
As dúvidas com relação ao processo de inscrição e preenchimento do 
formulário no Mapa Cultural poderão ser resolvidas via e-mail: edital.
design@institutomirante.org.

Atenção: O Instituto Mirante de Cultura e Arte não se responsabilizará 
por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica 

1
2

3
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dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação ou outros fatores adversos que impossibilitem 
a transferência de dados.

Qual a documentação necessária para a inscrição?

Os estudantes com interesse em participar da Trama Afetiva deverão 
enviar por meio do Mapa Cultural do Ceará (conforme descrito no 
item anterior):

• RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e comprovante de 
dados bancários*;

• Comprovante de matrícula em Instituição de Ensino Superior ou 
Técnico do Estado do Ceará, da Capital ou do Interior; 

• Link de portfólio online e/ou redes sociais com amostras de 
produções próprias;

• Apresentar um texto de, no máximo, 1 (uma) lauda ou 1 (um) vídeo 
de, no máximo, 1 (um) minuto explicando o motivo do interesse de 
participação na Trama Afetiva.

*Caso o(a) candidado(a) não possua comprovante de endereço em 
seu nome, deverá apresentar uma Declaração de Residência padrão. 
Caso não possua conta bancária própria, deverá informar dados 
bancários de pais ou responsáveis.
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ESCOLHENDO OS(AS) 
CANDIDATOS(AS)
Como será a seleção dos(as) candidatos(as)?

A seleção se dará por meio de leitura de portfólio e/ou produções 
próprias apresentadas em redes sociais. A análise será realizada por 
banca composta por 3 (três) pessoas, sendo: 1 (uma) pessoa da equipe 
do Centro de Design do Ceará, 1 (uma) pessoa do Instituto Mirante e 
1 (uma) pessoa da equipe da Trama Afetiva.

O processo ocorrerá em três etapas:

1ª Etapa
Análise das inscrições e documentos enviados

2ª Etapa
Leitura de Portfólio e/ou produções próprias apresentadas em redes 
sociais, observando os seguintes critérios de seleção: criatividade/
inovação; comprometimento com o tema da sustentabilidade, 
programas sociais, educativos ou sócio empreendedores; reutilização 
de materiais; relação com grupos e/ou cooperativas de artesanato; 

3ª Etapa
Análise do texto ou vídeo de intenção enviado pelo(a) candidato(a).
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Em caso de empate, como será resolvido?

Para DESEMPATE, será analisado o texto ou vídeo de intenção 
enviado, observado-se: interesse e conhecimento prévio no tema da 
sustentabilidade e potencial comunicativo;

Para todos os demais casos, a decisão da Comissão de Seleção será 
soberana. 

Como posso ser eliminado(a) da seleção?

Será eliminada do processo seletivo qualquer pessoa que:

• Apresentar a inscrição diferente do que foi solicitado neste Edital 
ou não entregar a documentação obrigatória necessária até a 
data limite para inscrição;

• Não comparecer à reunião de assinatura do termo de compromisso, 
portando os documentos exigidos para a concessão da bolsa, sem 
apresentar justificativa por escrito em formulário próprio (solicitar 
à comissão organizadora).

Como posso recorrer? 

Encaminhar recurso para e-mail edital.design@institutomirante.org 
conforme estabelecido no anexo 1
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DO INCENTIVO
FINANCEIRO
(DO “DIN DIN”)

Quanto é a bolsa e por quanto tempo terá validade?

Cada pessoa selecionada receberá bolsa para ajuda de custos 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais), condicionados à plena 
participação nos 5 (cinco) dias de atividades de oficinas e painéis, a 
serem realizados de 14 a 18 de dezembro de 2022.

Cada participante receberá também certificado de conclusão pelas 
atividades.

IMPORTANTE: Ser bolsista na Trama Afetiva não gera vínculo 
empregatício com o Instituto Mirante de Cultura e Arte, com o Centro 
de Design do Ceará ou ainda com a Trama Afetiva.

Como será efetivada a bolsa?

As pessoas selecionadas como bolsistas deverão entregar no Instituto 
Mirante de Cultura e Arte, no prazo estipulado no Cronograma, Anexo 
I deste Edital, os seguintes documentos:
• Cópia de carteira da identidade;
• Cópia do CPF;
• Comprovante de residência;
• Comprovante de conta corrente individual no nome do(a) bolsista 

ou dados bancários de pais ou responsáveis no Banco Bradesco, 
não sendo permitida conta poupança, conta salário ou conta 
conjunta.
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Como será o desligamento da bolsa?

Será desligada do programa e perderá o benefício da bolsa a pessoa 
que:
• Faltar às atividades obrigatórias sem justificativa, conforme 

determinação dos organizadores.
• Entrar em desacordo com a conduta do(a) bolsista prevista no 

Termo de Compromisso.
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DAS OBRIGAÇÕES

Sou bolsista: Quais são as minhas obrigações?

• Dedicar 30 (trinta) horas, em turnos de duas horas consecutivas no 
turno da manhã e quatro horas consecutivas no turno da tarde, 
durante 5 (cinco) dias dedicados para as atividades propostas pela 
coordenação da Trama Afetiva;

• Participar das atividades formativas presenciais e online integrantes 
da Trama Afetiva;

• Entregar relato escrito sobre a experiência de participação na 
Trama Afetiva no final da formação, dentro dos prazos estabelecidos 
pela coordenação;

• Ceder sua imagem para efeitos de divulgação de suas participações 
e apresentações e se colocar à disposição para participar de 
compromissos de imprensa agendados pelo Instituto Mirante de 
Cultura e Arte;

• Em caso especial, justificar por escrito a ausência (no máximo uma, 
no período de cinco dias de atividades);

OBS 1: Todo produto criativo gerado com recursos desta formação 
fará parte do acervo do Centro de Design do Ceará.

OBS 2: Em caso de a pessoa selecionada não desejar mais participar 
da Trama Afetiva, deverá comunicá-lo por escrito via e-mail para 
edital.design@institutomirante.org com até 5 (cinco) dias após a 
assinatura do Termo de Compromisso.
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OUTRAS
INFORMAÇÕES

Tudo que não foi mencionado neste Edital será analisado e julgado 
pelo Instituto Mirante de Cultura e Arte, a Estação das Artes e o 
Centro de Design do Ceará.

Fortaleza, 21 de outubro de 2022.

LARA FERNANDES VIEIRA
Diretora Presidenta do Instituto Mirante

RODRIGO AGUIAR COSTA LIMA
Diretor do Centro de Design do Ceará
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ANEXO 1
DO CRONOGRAMA

Lançamento do Edital

Inscrições

Período de avaliação dos(as) inscritos(as) 

Divulgação do resultado preliminar 

Recurso

Resultado recurso

Divulgação do resultado final

Entrega da documentação obrigatória para 
efetivação da bolsa e assinatura do termo
de compromisso dos (das) bolsistas

Prazo para informar a desistência
da participação

Início das atividades dos (das) bolsistas 

Término das atividades do Programa
e encerramento da bolsa

21 de outubro de 2022

22 de outubro a 07 de novembro de 2022

08 a 15 de novembro de 2022

18 de novembro de 2022

18 a 22 de novembro de 2022

24 de novembro de 2022

30 de novembro de 2022

1 a 3 de dezembro de 2022

Até 4 de dezembro de 2022

14 de dezembro de 2022

18 de dezembro de 2022
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