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Regulamento edital Caça Talento 2017 

MISSÃO & OBJETIVO 

O edital Caça Talentos da Aliança Francesa de Curitiba, denominada AF doravante, tem por 

missão ressaltar e/ou revelar os talentos de seus alunos promovendo a imagem da França e da 

francofonia através de um projeto artístico-cultural. Trata-se uma ferramenta para fazer cumprir 

a missão da AF, que é a divulgação da língua francesa e da cultura francófona assim como o 

fortalecimento das relações bilaterais franco-brasileiras. 

REGULAMENTO 

1. PRÊMIOS: 

 

O primeiro lugar receberá da Aliança Francesa de Curitiba, a quantia de R$ 5.000,00 para a realização 

de seu projeto artístico-cultural.  

O segundo lugar receberá uma bolsa de estudos de 01 (hum) semestre para o curso Regular da 

AF, a ser cursado em até um ano contado da data da publicação deste Edital. 

 O terceiro lugar terá direito à uma bolsa de estudos para 01 (hum) Atelier da AF, a ser 

cursado em até um ano contado da data da publicação deste Edital. 

2. TEMA:  

A Francofonia?*  

* Entende-se por Francofonia a área geográfica que reúne povos cuja língua oficial é o francês, 

e compreende também países e estados membros da Organização Internacional da 

Francofonia. Mais informações em http://www.francophonie.org/  

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 Ser aluno da AF de Curitiba no ano do edital vigente, inscrito em cursos Regulares, 

TGV superintensivos ou Cursos Especiais, exceto Intensivos e Ateliers. 

 Ter mais de 18 anos na data da inscrição do concurso. 

 Ser brasileiro, residente em Curitiba ou RMC. 

 É vedada a participação dos funcionários, professores e dos membros do Conselho 

Diretor. 

 Preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site da Aliança Francesa de Curitiba 

(www.afcuritiba.com.br);  

http://www.francophonie.org/
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 Fica vedada a participação de projetos oriundos de permutas não cumpridas/realizadas 

com a AF de Curitiba. 

 As obras apresentadas deverão ser inéditas; 

 O prêmio destina-se ao melhor projeto artístico-cultural, que pode ser desempenhado 

em qualquer tipo de linguagem - música, artes visuais, artes plásticas, dramaturgia, 

gastronomia, dança, literatura etc. 

 Os 03 primeiros lugares deverão ceder uma obra para a AF. 

 O aluno deverá apresentar: 

 

 Resumo de até cinco páginas justificando e explicitando seu projeto;  

 Orçamento estimativo não ultrapassando a verba designada ao prêmio; 

 Amostra do projeto (podendo ser sob forma de gravura, vídeo, texto em caso de 

peça dramatúrgica ou literatura, etc.); 

 Sinalizar o local ideal para operacionalização do projeto;  

 Explicitar em quê o projeto promove a França e a francofonia;  

 Apresentar um portfolio de até 5 produções culturais anteriores à este edital;  

 

 O projeto deve ser suficientemente substancial afim atender uma manifestação pública 

condizente com o local ideal citado e com a verba prevista. 

 Caso o orçamento do projeto ultrapasse o valor do prêmio, a diferença fica à custa do 

laureado.  

 Os laureados deverão disponiblizar seus projetos à AF para uma eventual aplicação 

pedagógiga em sala de aula, entrando na grade curricular semestral. Essa aplicação será 

avaliada em conjunto com a coordenação pedagógica. 

 Os laureados deverão participar de uma manifestação cultural a ser definida conforme 

calendário da AF; 

 No dia 27 de março 2017, a partir das 19h, será realizado um bate-papo com todos os 

interessados no edital para esclarecer os objetivos e responsabilidades do prêmio, bem 

como tirar dúvidas práticas sobre as etapas de inscrição e de seleção. 

 

 
4. INSCRIÇÃO: 

 

 As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de acordo com o calendário apresentado; 

 A ficha de inscrição deve ter todos os campos obrigatórios preenchidos e também 

devem ser enviados todos os anexos solicitados (identificação com foto e termos de 

cessão de imagem e som); 

 O aluno deverá enviar seu projeto via e-mail a contato@afcuritiba.com.br e aguardar a 

respostas de confirmação da inscrição; 

 A ficha de inscrição pode ser acessada no site da AF: www.afcuritiba.com.br;  
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5. CALENDÁRIO* 

 

Lançamento oficial do edital Caça Talentos e abertura das inscrições; 20/03/2017 

Fim das inscrições e início da análise dos projetos; 20/05/2017 

Fim da análise dos projetos e anúncio dos laureados; 30/06/2017 

Produção operacional do projeto laureado em primeiro lugar; 01/07/2017 

Exposição do projeto; Setembro/2017 

 

*As datas podem ser alteradas à critério da AF 

 
6. CRITÉRIOS DE AVALIÇÃO E COMISSÃO JULGADORA: 

A Comissão de Avaliação  3 a 5 jurados indicados pela AF. Os jurados analisarão os projetos a 

partir de 5 critérios:  

I. Pertinência do projeto de acordo com o tema ; 

II. Clareza e brevidade do resumo ;  

III. Orçamento,  

IV. Complexidade do conhecimento sobra a França e a francofonia ; 

V. Viabilidade do projeto ; 

 

 

 

 

 

 

 


