
 
 
 

“Territori d’arte in dialogo 2019” 
um projeto selecionado de: 

Assemblea Legislativa – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo 

 

 
 

Destinado a 8 jovens de 18 a 35 anos engajados no campo artístico, 
descendentes da Emilia-Romagna que sejam residentes na 

Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Venezuela 
 

 
 
A Associação Ottovolante de Bolonha (Associazione Ottovolante) é a responsável pelo 
financiamento deste projeto, apresentado e produzido em parceria com: Associação 
Emiliano Romagnola di Cordoba (Argentina), PROTER (Argentina), Associação Emiliano 
Romagnola della Provincia del Chaco (Argentina), Associação Nuevas Generaciones Terra 
(Argentina), Associação Emilia Romagna Do Rio Grande Do Sul (Brasil), Circolo Emilia 
Romagna de São Paolo (Brasile), Associação Emiliano Romagnola Bandeirante de Salto e 
Itu (Brasil),  Associação Emilia Romagna di Angol (Chile), Associação Emilia Romagna di 
Puren (Chile), Associação Emiliano Romagnoli emigrou no Uruguay, Fundação Magistra de 
Montevideo (Uruguay), Centro Cultural y Artístico Casa de Pérez (Uruguay), Associação 
Emiliano Romagnola di Aragua (Venezuela), Check Point Charly (Italia), Laboratorio155 
(Italia), AIPI (Italia), Associação Terzo Tropico (Italia), Gomma Bicromata Gallerie delle Arti 
(Italia). 
 
O objetivo geral do projeto é promover a busca pela identidade individual e coletiva na 
realidade contemporânea da região de Emilia Romagna, aumentando seu conhecimento e 
fornecendo novas inspirações artísticas, na aquisição de ferramentas culturais e 
profissionais que incluem uma reflexão sobre o papel do artista no social participativo 
adequado à modernidade. 
 
A participação no projeto "Territori d’arte in dialgo 2019" esta condicionada a superar à 
aprovação no processo seletivo conforme indicado abaixo. 

 
 



AVISO DE SELEÇÃO 
 
 

Para 8 jovens descendentes de Emilia-Romagna, residentes nos seguintes países: 
Argentina, Brasil, Chile, Venezuela e Uruguai. 

 
AQUELES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO CAMPO DAS ARTES PLÁSTICAS E 

VISUAIS, FOTOGRAFIA, DE VÍDEO, DOCUMENTÁRIO, ESCRITA OU MÚSICA. 
 

O projeto prevê a ESTADIA DE 4 SEMANAS EM BOLONHA visando o meio ambiente 
artístico e cultural italiano, e em especial a Emilia-Romagna, com base num programa de 
experiências planejadas pela Associação Ottovolante. 
 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

• ser descendentes da Emilia-Romagna e ter atualmente idade entre 18 e os 35 
anos; 
 

• estar engajado no campo artístico e capaz de documentar esta condição (com 
curriculum vitae) detalhado de suas próprias experiências de treinamento e sua 
própria atividade artística, como previsto no ponto sucessivo; 

 
• motivar-se para participar de uma viagem de estudo destinada a produzir obras 

artísticas originais que serão exibidos em um evento final e permanecerão como 
propriedade da Associação; 

 
• ter interesse no desenvolvimento do profissionalismo no campo artístico e 

empreender / melhorar o conhecimento do italiano para fins profissionais. 
 
 
 

PROCEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
O formulário de candidatura deve ser enviado por e-mail até 10 de junho de 2019 para o 
seguinte endereço eletrônico: 
 
info@associazioneottovolante.com 
 
O e-mail deve conter: 
 
• Curriculum vitae contendo os dados pessoais, detalhes de contato, caminho do estudo e 
quaisquer bolsas de estudo obtidas, habilidades de linguagem, experiências de viagens 
incluindo aquela por estudo; 
 
• documentação oficial que atesta a descendência de Emilia-Romagna ou autodeclaração 
com referências precisas; 
 
• declaração expressa de querer participar do projeto conforme descrito; 
 



• Currículo artístico, incluindo carteira ou documentação das suas atividades artísticas; 
 
• carta motivacional. 
 
 
 

OPERAÇÃO DE SELEÇÃO 
 
A primeira fase de seleção será baseada no currículo, na documentação artística e na carta 
de motivação apresentada dentro dos prazos estabelecidos. 
 
O resultado será comunicado a todos os candidatos admitidos na seleção final via e-mail. 
 
A seleção final será realizada por meio de entrevista Skype nos dias 13 e 14 de junho, em 
horários combinados. a lista dos beneficiários será anunciada nos dias a seguir. 
 
O processo seletivo será realizado obedecendo os critérios definidos pelas Comissões 
designadas. 
 

 
A ESTADIA NA ITÁLIA 

 
Será realizado em 2019. 
 
As datas da estadia serão comunicadas após a seleção e podem estar sujeitas a 
alterações com base na disponibilidade dos voos. 
 
Os participantes selecionados serão solicitados e deverão assinar uma declaração de 
compromisso para participar do projeto e pagar a contribuição planejada. 

 
 

CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DA MOBILIDADE 
 
A Associação Ottovolante é responsável pela: 
 

• despesas de viagem (voo aéreo para Bolonha  ida / volta); 
 

• despesas de estadia (pensão e hospedagem) principalmente em Bolonha; 
 

• as atividades de formação planejadas na região de Emilia-Romagna; 
 

• despesas relacionadas com a realização da exposição / evento final; 
 

• cobertura de seguro. 
 
Os participantes deverão pagar uma taxa de € 350 como contribuição para as despesas 
gerais, a serem pagas no momento da aceitação das datas de voo. 
 
Para informações contate: info@associazioneottovolante.com 


