
 
ResTelinha - Circuito de Residências em Educação, Arte e Tecnologia
Residência integrada Media Lab UFG
 
Descrição
 

A sexta edição do Circuito ResTelinha de Residências em Educação, Arte e Tecnologia é 
uma realização da Casa da Árvore Projetos Sociais em parceria com o Media Lab UFG, com 
o apoio da Universidade Estadual de Goiás, Secretaria Estadual de Cultura de Goiás, Centro 
Cultural Gustav Ritter e o patrocínio da Petrobras - Programa Desenvolvimento e Cidadania.
 
A residência dará início às atividades do Laboratório Criativo do Centro Cultural Gustav 
Ritter, situado no bairro de Campinas (Goiânia), entre os dias 17 de setembro e 22 de 
outubro de 2012. Consiste no desenvolvimento de um projeto prático de trabalho em arte 
e tecnologia, de orientação artística e/ou cultural e da socialização do trabalho com os 
frequentadores do Centro Cultural.

 
A residência aceita projetos de artistas e ou cientistas que culminem, na última semana, na 
forma de exposição, workshop, intervenção ou outra atividade que socialize a experiência 
vivenciada nas semanas iniciais.
 
A sexta edição selecionará até dois (2) projetos de residência, para este período, a critério da 
comissão de seleção, observando os eixos temáticos prioritários, a saber:
 

● Arte tecnológica
● Design de Interfaces computacionais
● Música e tecnologia
● Comunicação mediada por computador
● Sistemas de computação cognitiva
● Visualização de informações
● Interação usuário-sistema
● Tecnopsicologias e Psicotecnologias

 
 
Palavras-chave

Cultura digital, arte tecnológica, dispositivos móveis, objetos interativos, realidade aumentada, 
robótica, games, transcinema, cultura livre, inovação, ambientes colaborativos, ambientes 
inteligentes, computação ubíqua.
 

 



 
CRONOGRAMA

 
Ao longo das três primeiras semanas o residente desenvolverá o projeto apresentado com o 
acompanhamento de pesquisadores do Media Lab UFG (professores e alunos de iniciação 
científica) e a equipe do ResTelinha. 
 
Na quarta semana da residência se iniciará a socialização do projeto, com encontros com grupos 
de trabalho e refinamento da proposta de workshop, exposição, performance, etc. a ser realizada 
na última semana.
 
Ao longo de toda a residência a equipe da organização fará registros de documentação e 
entrevistas com os participantes com vistas à utilização do material em programas educativos do 
projeto e divulgação. 

 
Rubricas Orçamentarias

O residente receberá uma bolsa para o desenvolvimento do trabalho, cuja rubrica deverá 
custear:

a) Passagens aéreas e/ou terrestres
b) Compra de materiais para o desenvolvimento da residência
c) Compra ou aluguel de equipamentos para o desenvolvimento da residência
d) Contratação de serviços para o desenvolvimento da residência
e) Pró-labore do artista ou cientista convidado

 
Período de 5 semanas com assistência de bolsista local
Valor por residente> R$ 5.000,00

 
Infraestrutura e serviços oferecidos 
 

Aos residentes será oferecida a hospedagem (quarto individual em casa compartilhada com 
integrantes da equipe ResTelinha) pelo período de realização da residência, com acesso à 
internet e mobiliário básico.  
 
Para as atividades será disponibilizado o Laboratório Criativo, sediado no Centro Cultural 
Gustav Ritter, equipado com internet de banda larga sem fio, 6 computadores (2 desktop e 4 
notebooks), projetor, celulares, diversos equipamentos de áudio e vídeo, telefone, impressora 
e mobiliário de apoio. O espaço do laboratório tem capacidade para abrigar até 10 pessoas, 
podendo ser ocupadas outras salas e áreas ao ar livre do Centro Cultural, além do uso de um 
veículo utilitário (Kombi) para produção.
 
A Casa da Árvore disponibiliza uma equipe de apoio formada pelo coordenador do ResTelinha 
(Nacho Durán), o coordenador de comunicação (Daniel Gonzalez), a dinamizadora de redes 
socais (Roberta Camilo) e eventuais colaboradores de outros projetos desenvolvidos pela Casa 
da Árvore, como o Telinha de Cinema.
 
O Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas (Media Lab) 
da Universidade Federal de Goiás fará o acompanhamento científico dos trabalhos da 
residência, disponibilizando colaboradores para a discussão dos projetos, em níveis poéticos, 
estéticos e pragmáticos, de base tecnológica e de produção, bem como a possibilidade 
de acompanhamento dos trabalhos por graduandos e pós-graduandos de várias áreas de 
conhecimento, na qualidade de estagiários residentes.
 
O Media Lab UFG dará suporte na facilitação da etapa final da residência com o processo de 
socialização, oportunizando espaços e/ou a estrutura da UFG, a partir dos programas de pós-
graduação em Música, Ciência da Computação, Comunicação e Arte e Cultura Visual, para a 



realização de workshops ou encontros no âmbito dos programas, enquanto eventos de extensão 
universitária, com a chancela do Media Lab UFG.

 
Obrigações
 

● São obrigações dos residentes aprovados:
 

a. Desenvolver o trabalho de criação, experimentação ou investigação relacionado à proposta 
descrita no ato da inscrição, cumprindo o plano de trabalho aprovado;

b. Chegar a um resultado ou registro passível de exposição, exibição, disponibilização ou 
performance pública;

c. Participar de eventuais palestras, encontros ou apresentações no período das atividades, assim 
como entrevistas para documentação, documentários ou programas de TV ou rádio;

d. Autorizar o registro e a utilização do material produzido durante a residência e a disponibilização 
dos materiais/obras produzidos pelo período de dois (2) anos a partir da conclusão da residência 
para fins de divulgação institucional;

e. Priorizar o uso de software e conteúdos livres, registrando sempre que possível as obras criadas 
durante o período da residência e se responsabilizar pelo uso de software proprietário, adquirindo 
uma licença dentro do orçamento previsto para materiais e equipamento;

f. Produzir juntamente com a equipe pedagógica do ResTelinha micro-aulas dos conceitos 
abordados e tutoriais das técnicas utilizadas, facilitando o desenvolvimento de material de apoio 
pedagógico, oferecendo relações de bibliografia (livros, artigos, vídeos, imagens, áudio, tutoriais...) 
sobre as técnicas e linguagens utilizadas;

g. Responsabilizar-se pela utilização de obras de titularidade de terceiros, protegidas pela legislação 
referente aos direitos autorais;

h. Incluir as marcas da Casa da Árvore Projetos Sociais, do Circuito de Residências ResTelinha e do 
Media Lab UFG como apoioadores e da Petrobras como empresa patrocinadora, bem como citar 
as referidas instituições em todo o material de divulgação seja impresso, para web, rádio ou TV;

 
● São obrigações do Circuito de Residências em Educação, Arte e Tecnologia e do 

Media Lab UFG:
 

a. Efetuar os pagamentos devidos nas datas e quantidades acordadas por ambas as partes no plano 
de trabalho; 

b. Oferecer todos os benefícios dispostos neste edital;
c. Orientar os residentes quanto ao desenvolvimento do plano de trabalho, incluindo apoio no 

planejamento pedagógico e desenvolvimento de ação socializadora do resultado;
d. Acompanhar, documentar e colaborar na execução dos projetos, auxiliando conforme as 

atividades identificadas no plano de trabalho;
e. Realizar uma exposição, exibição ou performance pública da/s obra/s resultante/s, bem como a 

difusão das mesmas pelos canais de compartilhamento online do projeto.
f. Manter os organizadores informados sobre o andamento dos projetos;
g. Oportunizar o acompanhamento dos trabalhos por residentes estagiários, indicados pelo Media 

Lab UFG.
 
Prazos

Inscrições
Até 4 de setembro de 2012

Resultado
7 de setembro de 2012

Período de residência
17 de setembro a 22 de outubro de 2012.

 
Procedimentos para inscrição

Envio de plano de trabalho contendo descritivo, cronograma e material necessário; 
breve currículo, preferencialmente acompanhado de portifólio, para o e-mail:
res@res-telinha.art.br



 
 
Informações gerais

_ Somente poderão se candidatar maiores de 18 anos, de qualquer nacionalidade, observando 
os recursos orçamentários para o deslocamento;
_ Não caberá recurso em relação a decisão da equipe de seleção de projetos;
_ A inscrição está condicionada a aceitação deste edital;
_ Casos omissos serão decididos pela equipe de coordenação.
 

 
Em caso de dúvida entre em contato com os organizadores pelo e-mail res@res-telinha.art.br 
ou acesse as páginas dos projetos ResTelinha (www.res-telinha.art.br) e Media Lab UFG 
(www.medialab.ufg.br).
 

Goiânia, agosto de 2012
 
 
 
 

 
 

mailto:res@res-telinha.art.br
mailto:res@res-telinha.art.br
mailto:res@res-telinha.art.br
mailto:res@res-telinha.art.br
mailto:res@res-telinha.art.br
mailto:res@res-telinha.art.br
mailto:res@res-telinha.art.br
mailto:res@res-telinha.art.br
mailto:res@res-telinha.art.br
http://www.medialab.ufg.br
http://www.medialab.ufg.br
http://www.medialab.ufg.br
http://www.medialab.ufg.br
http://www.medialab.ufg.br
http://www.medialab.ufg.br
http://www.medialab.ufg.br

