
ATELIER LIVRE DA PREFEITURA XICO STOCKINGER 
CURSOS REGULARES 2018 - 1º semestre 

 
ARTE NA ARQUITETURA - projetos para a Lei 10.036/2006 
Teórico e prático 
José Francisco Alves 
Dia/ Turno: quinta-feira - tarde 
Duração: 1 semestre 
• Conhecimento da Lei 10.036/2006 (obras de arte em prédios)  
• Realização passo a passo do Cadastro de Artistas Plásticos de Porto 
Alegre 
• Oficina de maquetes e estudos – propostas para prédios 
• Visita a obras de arte da Lei 10.036 com explanação dos artistas 
• Conhecimentos de software de modelagem/ maquetes e impressão 
3D 
• Editais de Arte Pública, outras leis municipais, simpósios de escultura 
Ingresso: sem pré- requisitos, por ordem de inscrição 
 
 
PORTO ALEGRE: ARTE, MONUMENTOS E HISTÓRIA 
José Francisco Alves 
Dia/Turno: quinta feira - noite 
Duração: 15 de março a 21 de junho 
Breve história de Porto Alegre, história do espaço urbano; 
Monumentos Públicos e obras de arte moderna e contemporânea ao 
ar livre; a arquitetura historicista e a estatuária fachadista; o Centro 
Histórico e a orla do Guaíba (parte do Centro); Parque Farroupilha; 
Parque Moinhos de Vento.  
Ingresso: sem pré requisitos, guias de turismo e interessados.  
 

 
GRAVURA  
 
XILOGRAVURA  [INTRODUÇÃO e AVANÇADO] 
Wilson Cavalcante (Cava) 
Dia / Turno: quarta-feira – tarde ou noite 
Duração: 2 semestres 



Prática de gravar em materiais como madeira, borracha, plástico ou 
linóleo tendo a xilogravura como linguagem expressiva. Edições 
observando convenções. 
Ingresso: sem pré-requisitos, entrevista. 
 
METAL [INTRODUÇÃO e AVANÇADO]  
Wilson Cavalcante (Cava) 
Dia / Turno: terça-feira - noite 
Duração: 2 semestres 
Técnicas de gravar e imprimir a calcografia: Gravação direta, indireta, 
água forte, água tinta e uso de diferentes papeis. Edições observando 
convenções. 
Ingresso: sem pré-requisitos, entrevista 
  
INTRODUÇÃO A GRAVURA 
Renato Garcia 
 Dia/Turno: quinta-feira - tarde  

Duração: 1 semestre          
Serão realizados exercícios introdutórios à linguagem da gravura, com 
exercícios de monotipia, xilogravura, xilogravura em cores.  
Ingresso: sem pré requisitos, entrevista 

     
CERÂMICA 
Eleonora Fabre CERÂMICA [INTRODUÇÃO] 
Dia /Turno: terça-feira - manhã 
Duração: 1 semestre 
Construções básicas de cerâmica maciça, rolo e placa.  
Ingresso: Sem pré requisitos, entrevista 
 

TRIDIMENSIONAL 
 
ASSAMBLAGEM [INTRODUÇÃO]  
Eleonora Fabre 
Dia /Turno: terça-feira – tarde. 
Duração: 1 semestre 
Colagens de materiais e formas diversas para construções 
significativas em três dimensões. 
Ingresso: Sem pré requisito, com entrevista 
 



 
OBJETO E POESIA [INTRODUÇÃO]  
Eleonora Fabre 
Dia /Turno: quarta-feira – manhã. 
Duração: 1 semestre 
Exercícios de colagem em três dimensões a partir de objetos do 
cotidiano (de um objeto dado ou escolhido). Trata também da análise 
formal e material dos objetos, bem como memória e obsolência. 
Ingresso: Sem pré- requisito, com entrevista 
 
 
CONFECÇÃO DE FORMAS [INTRODUÇÃO] 
Eleonora Fabre 
Dia /Turno: quarta-feira – tarde 
Duração: 1 semestre 
Confecção de formas em gesso, simples e tasselo. Formas flexíveis 
em silicone e borracha.  
Ingresso: Sem pré- requisito, com entrevista 
 
 

DESENHO E PINTURA 
 
CORRENDO RISCO – DESENHO  [INTRODUÇÃO E 
INTERMEDIÁRIO] 
Wilson Cavalcante (Cava)  
Dia / Turno: terça-feira - tarde 
Duração: 2 semestres  
Desenho de observação, imaginação e figura humana a partir de 
modelo vivo. Exercícios básicos e noções sobre composição, ponto e 
linha, luz e sombra, textura, proporção, traço e profundidade.  
Ingresso: entrevista  
 
 
DESENHO  INTRODUÇÃO  
Wilson Cavalcante (Cava)  
Dia / Turno: quinta feira – noite 
Duração: 2 semestres  
Primeiro semestre: exercícios básicos; o gesto descritivo e direto; 
Noções sobre composição, ponto e linha, luz e sombra, textura, 
profundidade proporção, variação de traço.  



Segundo semestre: observação e imaginação; diversidade de 
técnicas e materiais; a figura humana; Desenho como forma de 
expressão; busca de uma poética e linguagem expressiva. 
Ingresso: entrevista 
 
EXERCÍCIOS BÁSICOS DE DESENHO E PINTURA [INTRODUÇÃO]  
Renato Garcia dos Santos 
Dia / Turno: segunda-feira - manhã 
Duração: 1 semestre 
Exercícios básicos (linha e desenho, esboço, textura, luz e sombra, 
proporção, perspectiva, profundidade e uso da cor) relativos ao 
desenho e a pintura com tinta acrílica. 
Ingresso: entrevista e teste prático 
 
EXERCÍCIOS BÁSICOS DE DESENHO E PINTURA [INTRODUÇÃO]  
Renato Garcia dos Santos 
Dia / Turno: quarta-feira - manhã 
Duração: 1 semestre 
Exercícios básicos (linha e desenho, esboço, textura, luz e sombra, 
proporção, perspectiva, profundidade e uso da cor) relativos ao 
desenho e a pintura com tinta acrílica. 
Ingresso: entrevista e teste prático 
 
 
MERGULHO -  LIVRE 
Daisy Viola  
Dia/Turno: terça-feira - tarde      
Duração: 1 semestre                                                      
Pessoas que já possuam um processo ou um projeto de trabalho 
artístico para ser executado e discutido. Momentos para desenhar, 
pintar, colar, escrever... de imersão no processo criativo individual. 
Ingresso: entrevista 

 

 

 

 



AÇÕES COLABORATIVAS 

HISTÓRIAS AMBULANTES  
Ana Flávia Baldisserotto 
Dia / Turno: quarta-feira - tarde 
Oficina em formato de prática colaborativa, no âmbito do projeto 
Armazém de Histórias Ambulantes, uma banca de escambo que atua 
quinzenalmente no parque da Redenção, em Porto Alegre.  Os 
participantes da oficina tem a oportunidade de integrar-se às 
atividades cotidianas da banca, bem como trabalhar na elaboração de 
narrativas textuais e visuais suscitadas pela observação e escuta dos 
narradores de rua.  
Ingresso: sem pré requisito, palestra aberta aos interessados. 
 
 
 
PROJETO ESCULTURAS ARBÓREAS 
Coordenação: Eleonora Fabre  
Dia /Turno: quinta-feira – manhã 
Projeto para a criação de esculturas arbóreas com os troncos 
remanescentes de árvores mortas ou indicadas para corte.  
Local: Atelier Livre 
Ingresso: Sem pré requisito, com entrevista. 
 

Cronograma 2018/I 
Inscrições Cursos Regulares: 02/01 a 28/02/2018 
Entrevistas: 05/03/2018 a 09/03/2018 
Início Cursos Regulares: 12/03/2018 
Encerramento Cursos Regulares: 06/07/2018  

  
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES 
ATELIER LIVRE DA PREFEITURA XICO STOCKINGER 
Centro Municipal de Cultura 
Av. Erico Veríssimo, 307  
CEP: 90160- 181 / Porto Alegre/ RS 
alivre@smc.prefpoa.com.br 
blog: atelierlivre.wordpress.com  
Secretaria do Atelier Livre 
Fones/ 3289 8057/ 3289 8058 
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