
 

Estruturação de Projeto e Portfólio 

Com Fernanda Lopes e Bruna Leite 

 

O curso tem como objetivo preparar e orientar os participantes para construírem e 

formatarem suas propostas para inscrição em editais na área de cultura. Com auxílio de 

exercícios e estudos de casos, as aulas expositivas apresentarão estruturas de projetos 

e portfólios, a serem analisadas em grupo. Serão pontos de discussão etapas desde a 

idealização de uma ação até a sua estruturação como projeto, considerando os principais 

itens descritivos demandados em editais de cultura. Esse curso se estrutura a partir da 

experiência profissional das professoras em inscrição de projetos e participação em 

bancas de avaliação. 

 

Público alvo: Artistas, profissionais do meio cultural, pesquisadores, críticos, 

produtores culturais e demais interessados. 

 

Metodologia: Aulas expositivas e interativas com análises de imagens.  

 

Duração/dia/carga horária: 4 meses (terças-feiras, das 19h30 às 21h30) 

 

Plataforma: Plataforma Zoom 

 

Vagas: 30 alunos.  

 

Valor: R$ 250,00 mensal  
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Sobre as professoras:  

 

Bruna Leite 

Doutoranda em Arte e Cultura Contemporânea pela UERJ, mestre em Projetos Sociais 

e Bens Culturais pela FGV. Atua na área de gestão cultural há mais de 10 anos. Desde 

2015 é Coordenadora de Projetos Especiais no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 

sendo responsável, dentre outras atividades, pela criação de editais de ocupação para o 

teatro anexo da Fundação Theatro Municipal. 

 

Fernanda Lopes 

Doutora pela Escola de Belas Artes da UFRJ, atua como curadora assistente do Museu 

de Arte Moderna do Rio de Janeiro. É organizadora, do livro Francisco Bittencourt: Arte-

Dinamite (Tamanduá-Arte, 2016), e autora dos livros Área Experimental: Lugar, Espaço 

e Dimensão do Experimental na Arte Brasileira dos Anos 1970 e “Éramos o time do Rei” 

– A Experiência Rex (Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça, Funarte, 2006). 

Curadora da Sala Especial do Grupo Rex na 29a Bienal de São Paulo (2010). Em 2017 

recebeu o prêmio da Associação Brasileira dos Críticos de Arte 2016 pela curadoria da 

exposição Em Polvorosa – Um panorama das coleções MAM-Rio. 


