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Instrução Normativa nº 2, de 05 de abril de 2016

 

Dispõe sobre as diretrizes para a

realização de projetos culturais pela

Escola Superior da Magistratura do

Estado do Maranhão.

 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO

MARANHAO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o compromisso da Diretoria da Escola de Magistratura do Estado do

Maranhão em propiciar aos seus servidores e magistrados espaços e oportunidades

para divulgação de talentos artísticos e culturais;

CONSIDERANDO a prática de projetos culturais e sociais desenvolvida pela Esmam

para fins de divulgação de trabalhos produzidos por servidores e magistrados,

CONSIDERANDO a necessidade de maior aproximação entre o Judiciário e a

sociedade em geral por meio de manifestações artístico-culturais,

CONSIDERANDO a Portaria 24/2016 Esmam, que estabelece um grupo de trabalho

para fins de organização de eventos culturais e artísticos promovidos pela Escola de

Magistratura do Estado do Maranhão.

RESOLVE:

Art. 1º As atividades artísticas e culturais promovidas pela Escola Superior da

Magistratura passam a ser reguladas por esta Instrução Normativa.

DOS PROJETOS CULTURAIS

Art. 2º A Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão - Esmam tem como

atividade-fim promover a capacitação de servidores e magistrados. No entanto, como

forma de subsidiar atividades de caráter artístico-culturais e sociais, ajudando a

divulgar talentos e promover ações sociais relevantes, há bastante tempo vem se

empenhando em mostrar à sociedade um Judiciário atento à arte, à cultura e às ações

sociais. Nesse sentido, são promovidos os seguintes eventos para concretização desse

ideal: Projeto Esmam Cultural e Happy Hour Cultural e outras atividades paralelas em

que a Esmam participa em parceria com outros setores, tais como a Corregedoria

Geral de Justiça ou Biblioteca do Tribunal de Justiça, ao longo do ano.  

DA CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO CULTURAL

Art. 3º A criação de um Espaço Cultural nas instalações da sede da Escola Superior da



Magistratura do Maranhão é uma iniciativa da atual Diretoria da Escola. Com o apoio

do Tribunal de Justiça do Maranhão, o Projeto, parte das ações que estão planejadas

em comemoração aos 30 anos da Esmam, tem o propósito de realizar, ao longo do

ano, eventos de conteúdo cultural: exposições de artes (pinturas, textos, gravuras,

desenhos, fotografias, tapeçarias, artesanato e esculturas); lançamentos de livros

(jurídicos, contos, crônicas e poesias); música, dança, teatro, palestras e outras

campanhas (internas e/ou externas).

DA CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE MEMÓRIA E PROJETOS CULTURAIS

Art. 4º A Comissão de Memória e Projetos Culturais será responsável pelo

planejamento, organização, execução e avaliação dos projetos descritos neste

Regulamento e nas demais atividades culturais ou sociais em que a Esmam figure

como colaboradora.

§1 A Comissão de Memória e Projetos Culturais é formada por servidores de diversos

setores da Esmam e foi instituída pela Portaria Esmam nº 24/2016.

DA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ESMAM CULTURAL

Art. 5º O Projeto Esmam Cultural é uma atividade artístico-cultural que ocorre todos os

anos no mês de novembro e tem como objetivo divulgar talentos de servidores e

magistrados deste Poder Judiciário.

§1 Para fins de organização deste evento, e por tratar-se de uma atividade cujas

atrações e destaques são pensados para cada ano e a edição é marcada pela

publicação de um edital específico que contém as regras, os prazos e condições para

que cada servidor e/ou magistrado possa divulgar seu talento. Desse modo, apenas o

edital do evento contempla os itens necessários à participação nessa atividade.   

DA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO HAPPY HOUR CULTURAL

Art. 6º Esse Projeto pretende dar espaço aos expoentes jurídicos, literários e artísticos

do Judiciário, preferencialmente, e também de pessoas ligadas às instituições jurídico-

educacionais e culturais do estado e estando as propostas em consonância com os

objetivos deste espaço cultural e recebendo a devida aprovação da Diretoria desta

Escola de Magistratura.

§1º Para efetivar a inscrição o interessado deverá apresentar a proposta por escrito

contendo breve currículo, resumo sobre a natureza do trabalho e a data sugerida para

lançamento ou exposição. Enviar para o e-mail culturaememoriaesmam@gmail.com

Fone: (98) 32278087/32353231. Os lançamentos e exposições coletivas serão

instalados conforme tema, natureza da arte e quantidade de interessados.

DA SELEÇÃO, MONTAGEM E DURAÇÃO DE EVENTOS NO PROJETO HAPPY
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HOUR CULTURAL

Art. 7º A Comissão de Memória e Projetos Culturais informará a data, o horário, e a

duração do evento com base no cronograma de atividades, disponibilidade e a

aceitação das propostas recebidas. Para os casos de lançamentos de livros e

exposições, a duração será deliberada conforme calendário organizado pela Comissão.

§1º A montagem da estrutura dos lançamentos e exposição deverá ter o

acompanhamento de um ou mais integrantes da Comissão. Já os lançamentos de

livros ocorrerão, preferencialmente, às sextas-feiras em intervalos de tempo

previamente deliberados e anunciados pela Comissão e ocorrerão no andar térreo da

sede da Esmam, salvo em situações em que haja interesse e possibilidade de tal

evento ocorrer em outro espaço a ser definido e anunciado pela Comissão.  

§2º A lista de convidados para os lançamentos de livros deverá ser repassada, com

antecedência, à Comissão para que sejam garantidas a segurança e instalações

adequadas ao público. Já as exposições ocorrerão, preferencialmente, no hall do

primeiro piso da Escola e poderão ter duração de até 30 dias. Tais eventos deverão

estar instalados com antecedência e na presença do responsável pelo menos um dia

antes do início das visitações. A desmontagem deverá ser agendada pela Comissão. A

visitação das exposições deverá ser monitorada e controlada através do livro de

assinaturas.

§3º O Espaço Galeria Esmam não irá remunerar o(s) autor (s) pela exposição, nem

mesmo haverá cobrança de ingresso aos visitantes. Poderão ser expostos: contos,

crônicas, poemas, poesias, esculturas, pinturas, desenhos, gravuras, fotografias e

livros ou qualquer outro material de natureza poética ou artística. O expositor deverá

entrar em contato com a Comissão no prazo de 30 (trinta) dias antes do evento para

organização da logística de apresentação do trabalho.

DAS RESPONSABILIDADES NO PROJETO HAPPY HOUR CULTURAL

Art. 8º Será de responsabilidade da Escola apenas a divulgação das apresentações

em suas dependências através dos veículos informativos externos e da Instituição, de

acordo com suas possibilidades e critérios próprios, via Comunicação Esmam. Já o

autor ou artista deverá informar com antecedência à Comissão do Espaço Galeria

Esmam os detalhes técnicos necessários a fim de garantir a harmonia do espaço

disponível.

§1º O cumprimento do horário de chegada para a montagem e desmontagem terá o

acompanhamento da Comissão. Caso contrário, o Espaço Galeria Esmam dará ao

referido material o destino que lhe for mais conveniente. Os banners, trabalhos em
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desenhos, gravuras, mapas, fotografia e cartazes deverão trazer seus objetos

acompanhados de molduras e ganchos de suporte. Os produtos expostos deverão ser

compatíveis com a infraestrutura do Projeto.

§2º É de responsabilidade do artista o transporte dos seus materias e equipamentos

e/ou prejuízo ocorridos no percurso. A Esmam só se responsabiliza pelos

materiais/equipamentos enquanto estiverem nas dependências da Escola. A Esmam

não se responsabiliza por serviços de buffet e presença de músicos, caso sejam

necessários no evento, tais itens deverão ser custeados pelo próprio participante.

DO COMPROMISSO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS NO PROJETO HAPPY HOUR

CULTURAL

Art. 9º O não cumprimento das disposições deste Regulamento poderá acarretar

atraso na organização do evento e, como consequência, o impedimento do autor em

participar de outras edições de eventos de natureza artístico-culturais realizados pela

Esmam.

§1º As dependências da Esmam dispõem de um serviço de segurança patrimonial

interno, que controla a entrada e a saída de pessoas e equipamentos. Os

equipamentos pertencentes ao artista que necessitem de segurança especial deverão

possuir seguro contratado por empresa especializada ou custeado pelo artista.

§2º Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão de competência da Comissão

de Memória e Projetos Culturais.

 

Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto

Diretor

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO PARA O HAPPY HOUR CULTURAL
 
 
PREENCHER EM LETRA DE FORMA
 
Servidor (   )                      Magistrado (    )           Participante externo[1] (    )  
 
             
 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE CULTURAL   

Nome: ________________________________Tel. ____________

Endereço: _____________________________________________
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Cidade: _______________ UF: _____ Cep:_________

E-mail:_______________________________________________

 

Categoria de atividade cultural

(   ) Lançamento de livro  (   ) Apresentação artística

(   ) Outros Especificar ___________________________________

Nome da exposição:_____________________________________

 

Formato:

(   ) escultura - (  ) pintura - (  ) desenho - (   ) gravura - (   ) foto -  (  ) maquete

(   ) outro- Especifique _________________________ Quantidade: _______
 
Descreva detalhadamente as características dos itens da exposição, quantidade de
obras, dimensões e outros elementos necessários.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
 
Como tomou conhecimento do Espaço Cultural?

.............................................................................................................

Termo de Compromisso para uso do Espaço Galeria
Esmam
 

 

Eu, abaixo qualificado e assinado, estou ciente e de acordo com as disposições e

cláusulas contidas no REGULAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS ESMAM da

Escola Superior da Magistratura do Maranhão. Portanto, subscrevo-me e recebo uma

via original deste Termo de Compromisso.
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A exposição receberá o título de ____________

__________________________________ e a montagem ocorrerá no dia ___

/___/___  com início  a partir de   ___ /___/___ e o término dia  ____ /____/____.

A desmontagem ocorrerá   no dia ___ /___/___,  às ______.

 
 

 
 
São Luís, ______ de ________________ de 2016.

 
 
 
 
_________________________________
Nome/  Assinatura do(a) expositor(a)
 

 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO HAPPY HOUR CULTURAL
 

 

Eu, abaixo qualificado e assinado, estou ciente e de acordo com as

disposições e cláusulas contidas no REGULAMENTO DE ATIVIDADES

CULTURAIS ESMAM da Escola Superior da Magistratura do Maranhão.

Portanto, subscrevo-me e recebo uma via original deste Termo de

Compromisso.

A  obra __________________________________ será lançada no dia

___ /___/___  com início  a partir das 17h   e o término às 20h dia  ____

/____/____. A desmontagem será ao fim do evento.
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São Luís, ______ de ________________ de 2016.
 
 
 
 
_________________________________
Nome/  Assinatura do autor  (a)
 

 
 

 
 
 

Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO
Diretor da Escola Superior de Magistratura - Esmam

Matrícula 53991

[1] Esta categoria contempla pessoas que não fazem parte do quadro funcional deste Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão.
 
 

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 05/04/2016 17:54 (JAMIL DE MIRANDA
GEDEON NETO)
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