
Edital - Processo Seletivo Escola de Botânica 03/2022
Curso presencial Botânica e natureza para artistas

Cadastramento das pessoas interessadas:
De 09 à 21 de Fevereiro de 2022 (conforme item 3 deste edital)

A Escola de Botânica torna pública a abertura do Processo Seletivo para o curso
presencial Botânica e natureza para artistas.

1. SOBRE A ESCOLA DE BOTÂNICA

A Escola de Botânica aproxima pessoas à natureza, desde 2016, através de vivências
práticas, presenciais e on-line, tendo a Ciência Botânica como condutora de tais
experiências. O conhecimento sobre plantas é compartilhado com uma linguagem
acessível e simples, tornando-se aplicável no dia a dia.

As atividades da Escola de Botânica promovem e integram três eixos temáticos de
ensino: Ciência, Resgate histórico cultural e Arte. A integração e vivência de tais temas
são fundamentais para formação de cidadãos conscientes e atuantes como agentes
protetores da natureza.

2. SOBRE O CURSO

Compreendemos que a Arte, com suas diversas facetas e formas de manifestações, é
uma forma de conhecimento e reflexão sobre a natureza. No intuito de valorizar e
estimular o saber, iniciamos no ano de 2021 um novo campo de diálogo entre arte e
natureza na Escola de Botânica: o Núcleo de arte e natureza.

O primeiro curso deste núcleo, Botânica e natureza para artistas, nasce com o
propósito de trazer conhecimento para que artistas possam ampliar suas pesquisas a
partir da conceituação científica das plantas e da natureza. Os encontros promoverão
uma aproximação entre as/os participantes com a Ciência Botânica, a partir do
reconhecimento das terminologias técnicas, do estudo da morfologia (formas) vegetal,
da compreensão da fisiologia (funcionamento do corpo) das plantas, nomenclatura
botânica, história e uso das plantas.



Realizaremos o estudo das raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes através das
diferentes perspectivas: quais são e como as plantas são favorecidas por suas variadas
formas; como funciona o corpo de um ser vivo vegetal; como tem sido a relação
humana com as plantas ao longo da história; para que usamos as plantas; e muito
mais.
 
A cada aula um conjunto de novos assuntos é apresentado. O curso terá início no dia
07 de março de 2022 e as aulas acontecerão sempre às segundas, das 9 às 12h, na
Escola de Botânica, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo.

Calendário de aulas

07/03 - Aula 1. As plantas e os humanos: 500 mil anos de história.
14/03 - Aula 2. A evolução das plantas na Terra e a nomenclatura botânica.
21/03 - Aula 3. O que sustenta uma planta? O estudo das raízes e caules.
28/03 - Aula 4. Os tons de verde e as formas mais plásticas do reino vegetal. O estudo
das folhas.
04/04 - Aula 5. Como as plantas se tornaram notáveis na evolução. O estudo das flores
e os mecanismos da polinização.
11/04 - Aula 6. Cápsulas de vida e a generosidade das plantas. O estudo dos frutos e
sementes.

Por se tratar de um curso presencial, não há reposição das aulas. Por se tratar de uma
vivência prática este curso não está disponível na modalidade on-line.

3. SOBRE O EDITAL

Constitui objeto deste edital a chamada aberta para o processo seletivo de artistas
interessada(os) em participar do curso Botânica e natureza para artistas.

O processo seletivo terá início às 20h (horário de Brasília) no dia 09 de fevereiro de
2022 e término ao meio dia (horário de Brasília) do dia 14 de fevereiro de 2022, período
no qual a Escola de Botânica receberá, exclusivamente através do site, o cadastro de
pessoas interessadas em participar do curso. O envio do formulário de cadastro não
garante uma vaga no curso e sim, o ingresso no processo seletivo.

A Escola de Botânica irá selecionar 8 (oito) artistas para participar do curso com
duração de 6 (seis) semanas e início no dia 07 de março de 2022. As pessoas
participantes serão selecionadas segundo os preceitos: 1. ordem de recebimento do



formulário de cadastro que deverá ser preenchido no link
https://www.escoladebotanica.com.br/botanica-para-artistas; 2. análise do currículo; 3.
análise do portfólio.
Datas e etapas do processo seletivo

09/02/2022 (20h - horário de Brasília) - início do cadastramento em
https://www.escoladebotanica.com.br/botanica-para-artistas
21/02/2022 (12h - meio dia - horário de Brasília) - prazo final para envio dos
cadastros
21/02/2022 - divulgação do resultado/seleção
21/02/2022 em diante - realização da matrícula

4. DOS REQUISITOS

Poderão se cadastrar na presente convocatória pessoas físicas maiores de 21 (vinte e
um) anos de idade, cujo foco do trabalho, pesquisa ou interesse no campo da arte,
sejam a botânica ou a natureza.

5. VALOR DA MATRÍCULA/INSCRIÇÃO

Investimento: 1.870,00 (parcelado em até 8 vezes no cartão) ou pagamento à vista
com 10% de desconto via pix no valor de R$ 1.683,00.

6. BOLSA DE ESTUDO

Será concedida uma bolsa de estudos para o curso Botânica e natureza para
artistas, na turma com início no dia 07 de março e término no dia 11 de abril de 2022.
A bolsa concedida é equivalente ao valor integral do curso (100% do investimento).

A seleção das pessoas interessadas em concorrer a bolsa de estudos, seguirá os
mesmos preceitos estabelecidos no item 3 deste edital, conjuntamente com o envio da
autodeclaração de impossibilidade de custear o curso Botânica e natureza para
artistas, e que também se autodeclare:

● Etnia/cor: preta(o), parda(o), indígena, amarela(o), ou;
● Gênero: mulher, transgênero, não binária, ou;

https://www.escoladebotanica.com.br/botanica-para-artistas
https://www.escoladebotanica.com.br/botanica-para-artistas


● PcD: pessoa com deficiência.

Para concorrer, a pessoa interessada deve preencher unicamente o formulário
específico de candidatas(os) à bolsa de estudos disponível no link:
www.escoladebotanica.com.br/bolsadeestudo

7. SELEÇÃO E MATRÍCULA

A relação das 8 (oito) primeiras pessoas selecionadas e bolsista, estará disponível no
dia 16 de fevereiro de 2022, junto com a lista de espera com mais 8 (oito) pessoas, no
https://www.escoladebotanica.com.br/botanica-para-artistas. As oito primeiras pessoas
selecionadas, serão notificadas no e-mail cadastrado, com as instruções para
efetivação da matrícula, que deverá ser realizada entre os dias 16 e 21 de fevereiro de
2022.

Não havendo retorno das pessoas selecionadas, serão chamada(o)s as/os
próximas(os) candidatas(os) da lista de espera. A ordem de matrícula respeitará essa
lista.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

A Escola de Botânica está sujeita às determinações das autoridades sanitárias, devido
à situação da pandemia de Covid-19. Caso sejam estabelecidas novas medidas
restritivas pelos órgãos de saúde, que impossibilitem os encontros presenciais, o curso
será reagendado para nova data mediante o aceite de metade das pessoas
participantes e inscritas.

http://www.escoladebotanica.com.br/bolsadeestudo
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