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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
PROCESSO SELETIVO - 1o. SEMESTRE 2020 

Narração Artística: Caminhos para contar histórias em contexto urbano 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A FORMAÇÃO DA TURMA DO 1o. SEMESTRE 2020 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO D'A CASA 
Profa. Dra. Ângela Castelo Branco Teixeira e Prof. Dr. Giuliano Tierno de Siqueira 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO 
Prof. Dr. Giuliano Tierno de Siqueira e Profa. Ms. Letícia Liesenfeld Erdtmann 

CONTATOS 
e-mail: pos@acasatombada.com 

WhatsApp: (11) 98151-6255 
Fone: (11) 3675-6661 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 03/2020 A 11/2021 (24 MESES) 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 450 horas 

REALIZAÇÃO DAS AULAS: Turma com aula semanal, de sexta-feiras, das 9h às 12h30. 

Inscrições abertas online: 30/9/19 a 1/12/19 

Entrevistas presenciais ou a distância: 2 a 5/12/19 (em dia e horário a serem confirmados)  

Matrículas online: de 9 a 11/12/19 (pagamento da primeira parcela no ato da matrícula) 

INÍCIO DAS AULAS: 14/3/2020 

1. Sobre o curso  

O curso aborda a dimensão artística do conto e as dinâmicas envolvidas no fenômeno urbano da 
narração oral. Aborda as formas de pensar, atuar e dizer sobre essa arte (milenar) na atualidade, 
especialmente em ambiente urbano. A narração oral reflete processos históricos de interdição e 
emancipação da palavra que são observados no curso a partir do seu viés poético, estético, ético e 
político. O saber de experiência é central nesta abordagem. Como a minha própria história me 



inscreve no mundo? Os fundamentos desta arte, o encontro com os contos e seus contextos, 
processos de abertura poética, escrita, performance narrativa e seminário de pesquisa, são alguns 
pontos deste tecer conjunto. A arte narrativa é vista sob ângulos construídos na pluralidade de 
pensamentos, fruto do encontro e da escuta durante um percurso acadêmico.  
Em 2020 o curso completa 10 anos de existência. O curso de pós-graduação lato sensu Narração 
Artística: caminhos para contar histórias em contexto urbano, nasceu no ano de 2010 ainda com o 
nome de A Arte de Contar Histórias: Abordagens poética, literária e performática. Naquela 
ocasião, por conta do fenômeno da narração oral ainda não ter tantas pesquisas no recorte urbano, o 
curso abarcava tanto a atividade (meio para ensinar; dispositivo terapêutico etc) da contação de 
histórias quanto a prática artística. Com o acúmulo de pesquisas e com a formação de 14 (quatorze) 
turmas ao longo desses 9 (oito) anos, ficou patente a necessidade da criação de um curso focado na 
abordagem artística e nos caminhos para se contar histórias em ambiente urbano. 
Sabe-se que a narração oral é uma das atividades mais antigas das comunidades humanas e que 
nunca parou de acontecer em ambientes rurais e entre os Povos e Comunidades Tradicionais, 
contudo, esse fenômeno é retomado em contexto urbano no século XX em diversos territórios pelo 
mundo. Esse processo também ocorreu no Brasil.  
Diante desse desafio, o curso passou a pensar a sua missão como criador e experimentador de das 
linguagens artísticas envolvidas no ato de contar histórias nas cidades. Essa invenção é o próprio 
exercício artístico da linguagem narrativa.  
Ao colocar no centro o fenômeno da contação de histórias como uma linguagem artística, o curso 
abre aos estudantes a possibilidade de experimentarem inúmeras frentes que estão imbricadas na 
especificidade da linguagem: repertório de contos, espaço, corpo, presença, escuta, audiência, 
estudo textual, fundamentação teórica, revisão histórica e cultural da retomada do conto em 
contexto urbano. 

2. Funcionamento do curso: 

2.1 – O curso de pós-graduação lato sensu Caminhada como método para a arte e a educação é 
oferecido e realizado pela FACON – Faculdade de Conchas no pólo A CASA TOMBADA 
localizado à Rua Ministro Godói, 109 – Perdizes – CEP: 05015-000 - São Paulo/SP – Fone (11) 
3675-6661. 

2.2. – REALIZAÇÃO DAS AULAS:  

Turma com aulas semanais, às sextas-feiras, das 9h às 12h30 (exceto feriados ou emenda de 
feriados) 

2.3. - Carga horária total: 450 horas 

2.4. - Duração: 24 meses 

* Além das aulas, os estudantes serão convidados a participar de atividades facultativas que 
envolvem a temática distribuídas ao longo dos 24 (vinte e quatro) meses de realização do curso. É 



obrigatória a presença do estudante em ao menos 75% da carga horária das aulas. O curso tem a 
carga horária total de 450 horas e duração de 24 meses. 

2.5. - Início das aulas: 6/3/2020 

2.6. - Término das aulas: novembro/2021 

2.7. - Sobre crograma, professores e conteúdo programático: 

* IMPORTANTE: É obrigatória a presença da/o estudante em ao menos 75% da carga horária das aulas 
presenciais. O curso tem a carga horária total de 450 horas e duração de 24 meses. 

2.7.1. PROFESSORES E COLABORADORES 

Angela Castelo Branco, professora doutora em arte e educação (Unesp), poeta e pesquisadora da 
escrita e criadora d’A Casa Tombada 
Cristiane Rogerio, professora especialista em narração de história, jornalista (foi editora 8 anos da 
Revista Crescer, coordenou Lista dos 30 Melhores Livros Infantis; criadora do blog Esconderijos do 
Tempo) 
Giuliano Tierno, professor doutor em arte e educação (Unesp), narrador de histórias e criador d’A 
Casa Tombada 
Letícia Liesenfeld, professora mestre em comunicação e artes pela Universidade Nova de Lisboa, 
atriz e narradora de histórias, coordenadora da pós Narração Artística, d’ A Casa Tombada 
Luiza Christov, professora doutora em educação (PUC), professora assistente aposentada na 
Unesp, consultora de redes de educação básica, pública e privada 
Marco Haurélio Nascido em Ponta da Serra, localidade rural do município de Riacho de Santana, 
desde cedo travou contato com a cultura espontânea e com as histórias tradicionais narradas pela 
avó Luzia Josefina de Farias (1910-1982).[2] Dessa experiência nasceram os livros Contos 
folclóricos brasileiros (2010), Contos e Fábulas do Brasil (2011) e Lá detrás daquela serra (2013). 
Cursou Letras na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus VI - Caetité e, em 2005, se 
fixou em São Paulo, ocasião em que escreveu o folheto Nordeste, terra de bravos.[3] Coordena, 
atualmente, pela editora Nova Alexandria, a Coleção Clássicos em Cordel, pela qual lançou A 
Megera Domada (versão da peça clássica de William Shakespeare).[4] Para a mesma coleção 
adaptou O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, uma das obras ganhadoras do Prêmio 
Mais Cultura de Literatura de Cordel 2010, do Ministério da Cultura, na categoria Produção (livros 
e CDs). Idealizador da Antologia do Cordel Brasileiro, a primeira publicação do gênero a reunir 
representantes de todas as gerações da poesia popular brasileira.[5] É, também, idealizador da 
coleção Fábulas do Brasil em Cordel, da editora LeYa. É colaborador do Centro de Estudos Ataíde 
Oliveira, da Universidade do Algarve, Faro, Portugal. 
e professoras e professores convidados. 

2.7.3. Conteúdo Programático: 

Os tópicos de estudos e a articulação de assuntos:  



- Fundamentos Históricos e Culturais da Narração Oral (Contação de Histórias) em Contexto 
Urbano 

- Corpo em relação/Corpo em criação 

- Ateliê de Voz 

- Narrativas de Vida 

- Território-Corpo: processos de abertura para a criação 

- Arriscar-se À Escrita 

- Partilha de Experiência  

- Contos Populares 

- O livro para a infância: a produção contemporânea. 
      
Seminário da Pesquisa 
O objetivo principal formulado para essa disciplina é favorecer a elaboração dos estudantes de seu 
trabalho de final de curso.  Serão debatidas abordagens contemporâneas de pesquisa em ciências 
humanassem geral  em arte e educação em particular;  serão destacados procedimentos de 
levantamento e  de análise de informações em pesquisas acadêmicas; serão analisados os tipos de 
registros acadêmicos que podem ser incorporados ao trabalho final e serão debatidas as condições 
para invenção de escrita autoral e capaz de revelar conhecimentos efetivamente elaborados no 
percurso de formação de cada um dos estudantes. 

Metodologia das Aulas 
Os encontros são pautados em imersões que articulam pesquisa, escuta, ampliação de repertórios, 
leituras e escritas, criação de projetos pessoais e construção coletiva de saberes, a partir dos eixos 
que os temas convergem. A proposta é a de que os professores colaboradores exponham suas 
trajetórias de pesquisa e diálogos com as áreas já mencionadas, apresentando práticas e o de pensar 
sobre as mesmas.  

2.7.4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

* Os cronogramas das aulas serão entregues no começo de cada semestre. 
** O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito para a conclusão do curso. Entende-se por 
TCC nesse curso, a preparação e apresentação pública, individual, em duplas ou grupos, de um 
trabalho acadêmico e/ou artístico (artigos, ensaios, relatos de experiência vinculado a alguma 
produção artística, entre outros formatos) para uma banca de artistas com notório saber, 



especialistas, mestres e/ou doutores. A carga horária desse trabalho não está somada à carga total do 
curso. 

4. Processo de Seleção 

4.1. Inscrições: a inscrição para a participação do processo de seleção para o curso de pós-
graduação lato sensu Narração Artística: caminhos para contar histórias em contexto urbano, 
poderá ser efetuada pelo site: www.acasatombada.com.br até 1 de dezembro de 2019. 

4.2. Como se inscrever: As pessoas interessadas em participar do Processo de Seleção deverão 
pagar a taxa de inscrição e encaminhar via e-mail (pos@acasatombada.com) digitalizado a cópia 
simples do Diploma de Conclusão de Graduação e uma carta de intenção (com no mínimo 20 linhas 
e no máximo 40 linhas descrevendo as motivações para participar do curso). 

4.3. Taxa de inscrição: O valor é de 60 reais, a ser depositado em nome: 

A CASA TOMBADA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME 
Banco Itaú 
Ag. 0383 
C.C. 15.305-3 
CNPJ 09.352.577/0001-37 

● IMPORTANTE: Inscrições realizadas até dia 30/10/19 terão desconto de 50%, totalizando 
o valor de R$ 30,00. 

4.4 – Após o envio da documentação e do comprovante de depósito/transferência bancário (pelo 
email: pos@acasatombada.com) o candidato receberá um e-mail informando: 

“Sua inscrição foi efetuada com sucesso. Aguarde o agendamento para realizar a entrevista”. 

4.5 – Após a inscrição os candidatos passarão pela seguinte seleção: 

4.5.1 – Análise da carta de interesse. 

4.5.2 – Entrevistas: os selecionados serão comunicados via e-mail, WhatsApp ou telefone sobre a 
sua participação na entrevista: a entrevista ocorrerá de 2 a 5 de dezembro de 2019 em dia e horário 
à confirmar, no Pólo da FACON (Faculdade de Conchas) A Casa Tombada localizado à Rua 
Ministro Godói, 109 – em frente à lateral do Parque da Água Branca (próximo à estação Barra 
Funda do metrô). 

5. Matrículas: 



5.1 – Os aprovados deverão efetuar suas matrículas online de 9 a 11/12/19 (pagamento da primeira 
parcela no ato da matrícula) 

6. Documentação necessária para a matrícula: 

6.1 No ato da matrícula o candidato deverá entregar IMPRETERIVELMENTE  a documentação 
completa (não serão aceitas matrículas com a documentação incompleta): 

– 1 foto 3×4; 
– Xerox simples do CPF e RG ou CNH; 
– Xerox autenticado do Diploma do Curso de Graduação (não serão aceitos certificados, apenas 
DIPLOMAS); 
– Xerox simples do Histórico Escolar; 
– Xerox simples da certidão de nascimento ou casamento; 
– Xerox simples de reservista; 
– Xerox simples do título de eleitor e comprovantes da última eleição; 
– Xerox simples do comprovante de residência. 

7. Dos pagamentos: 

7.1 – No ato da matrícula o aluno deverá efetuar o pagamento da primeira, das parcelas do curso. As 
parcelas terão o vencimento todo dia 5 de cada mês. As demais parcelas serão consecutivas e terão 
vencimentos via boleto bancário todo dia 5 de cada mês a partir de 5 de janeiro de 2020. Exceto 
pagamento à vista que já estará quitado no ato da matrícula. 

7.2 – INVESTIMENTO: 

24 meses/parcelas = R$ 787,20 

POLÍTICA DE BOLSAS: 

Você já conhece A Casa Tombada e a sua forma de gestão?  
Recebemos muitas demandas em relação à necessidade de Bolsas de Estudos e entendemos a necessidade real de todas e 
todos que nos consultam. 
A Casa Tombada é um projeto privado de interesse público, sem fins de acúmulo de capital, que tem como tripé e 
fundamentos as áreas de Arte, Cultura e Educação. Não temos mantenedores para além daquilo que os estudantes interessados 
em participar dos nossos cursos pagam, tampouco subsídios governamentais.  
Tudo o que acontece n'A Casa é auto-sustentável, ou seja, vivemos, existimos, a partir daqueles que acreditam, investem e nos 
ajudam a sustentar o projeto d'A Casa, fazendo com que ela exista.  
Os valores pagos a partir das parcelas dos cursos de pós-graduação são a parte principal dessa sustentabilidade integral d'A 
Casa. Importante ressaltar que não trabalhamos na perspectiva de ˜venda de produtos educacionais" e sim na partilha de um 
projeto de estudos, pesquisas e produção de conhecimento, numa abordagem horizontalizada.  



Com isso ambicionamos criar/inventar uma zona que está entre a institucionalidade acadêmica formal e outras formas de 
pesquisa.. 
No caso dos cursos de pós-graduação seguimos todas as recomendações do MEC em parceria com a FACON (Faculdade de 
Conchas). Somos um pólo autoral da FACON e estamos a ela alinhados. 
Recomendamos, a quem não se enquadra em nossa política de descontos prevista em edital e não têm condições de arcar com 
o valor global do curso, que integre o Processo Seletivo e passe por todas as suas fases (e que explicite na CARTA DE 
INTENÇÃO a necessidade da bolsa e a porcentagem desejada). Ao término do processo seletivo a gestão d'A Casa avaliará e 
dará um parecer de viabilidade.  
Só é possível afirmarmos a viabilidade ou não da porcentagem da  bolsa de estudos concedida ao término do processo, pois 
precisamos saber a quantidade final de alunos e com quanto cada um poderá arcar. Isso para que possamos manter a 
integridade do trabalho até a conclusão em 24 meses. 
Importante ressaltar que pelos motivos explicitados acima, não temos condições estruturais e financeiras de concedemos 
descontos acima de 30%. 

DESCONTOS PREVISTOS: 

FAIXA 1 - Descontos de 5% para candidatos que já participaram de  algum curso livre e de 
extensão  n'A Casa Tombada. 

24 meses/parcelas = R$ 787,20 (-) 5%  = R$ 747,65 

FAIXA 2 - Descontos de 20% para quem já cursou ou está cursando algum curso de pós-
graduação n'A Casa Tombada, professores, educadores sociais de INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS  e Contadores de Histórias.  

24 meses/parcelas = R$ 787,20 (-) 20%  = R$ 629,76 

Pagamento à vista: consulte valores especiais para pagamentos à vista 

IMPORTANTE: Os valores parcelados serão corrigidos anualmente pelo índice de INFLAÇÃO 
acumulado no período de 12 meses.  

7.3. Caso o estudante tenha que fazer reposição de aula, por não ter cumprido a carga mínima de 
presença exigida pela legislação, será cobrado o valor de R$ 400,00 por disciplina a ser reposta. 

7.4. Caso o aluno não conclua o TCC em até 3 meses (90 dias) após o término do curso – prazo 
máximo dentro do contrato estabelecido – o estudante deverá solicitar formalmente a rematrícula e 
pagar o valor de R$ 600,00 mensais até a conclusão do mesmo no período máximo de 6 (seis) 
meses. 

7.5. Os alunos terão direito, caso queiram, à carteirinha de estudante da Faculdade, contudo essa 
carteirinha, por tratar-se de um curso de pós-graduação, não garante a emissão do Bilhete Único de 
Estudante. O valor da carteirinha, para os interessados em adquiri-la é de R$ 40,00 (reais) pagos no 
ato da matrícula. 

8. Sobre CANCELAMENTO E TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 



8.1. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA: O estudante que desejar CANCELAR a sua matrícula 
no curso poderá fazer a qualquer tempo, desde que esteja com os seus compromissos financeiros em 
conformidade com o contrato firmado, ou seja, esteja adimplente no mês de solicitação do 
cancelamento. O estudante estará ciente que o cancelamento pressupõe o desvínculo total do curso, 
compreendendo que não será possível o aproveitamento pedagógico e financeiro (os valores 
investidos até o cancelamento) em cursos futuros. Caso o aluno queira retornar em outra turma, o 
mesmo deverá participar de todo o Processo Seletivo efetuado até a sua vinculação numa nova 
turma, refazendo o percurso pedagógico e financeiro.  

8.2. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA: O estudante que desejar TRANCAR a sua matrícula no 
curso poderá fazer a qualquer tempo, desde que esteja com os seus compromissos financeiros e 
pedagógicos em conformidade com o contrato firmado, ou seja, esteja adimplente no mês de 
solicitação do trancamento. O estudante terá até 12 meses para retornar ao curso condicionado a 
oferta de uma nova turma e adequação curricular orientada pela Coordenação do Curso.   

9. Local de realização do curso: 

As aulas acontecerão de maneira presencial no Pólo da FACON (Faculdade de Conchas) A Casa 
Tombada localizado à Rua Ministro Godói, 109 – Em frente à lateral do Parque da Água Branca e a 
cinco minutos caminhando da Estação Barra Funda do Metrô). 

  
INFORMAÇÕES 

www.acasatombada.com.br 
pos@acasatombada.com 

Fone: 11 - 3675-6661 
WhatsApp: 11 - 98151-6255 

  


