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Comitiva Arte Digital 

Valor do Projeto 
R$131.600,00 

N° do Projeto 
17175 

Arte Digital é criada por meio da manipulação de bits, 
seja combinando, recombinado, indexando, ordenando ou associando com eles 
imagens, textos, sons ou conjuntos multimídia. Consideramos, assim, que a 
digitalização inclui no seu conceito qualquer forma de arte cujas unidades 
constitutivas sejam manipuláveis eletronicamente: o cinema, o rádio, a televisão, a 
edição de texto, a imagem digital, a música e a web arte. 
 

Comitiva Arte Digital  leva aos jovens a oportunidade 
de conhecer, aprender e criar Arte na sua mais nova 

forma: a Digital. As atividades proporcionam, de 
maneira teórica e prática, a experimentação de 

programas e elementos tecnológicos a fim de criar 
produtos de cunho artístico de expressão pessoal e 

do grupo. A Oficina de Produção Multimídia 
apresenta programas de edição de áudio, imagem e 

Comitiva Arte Digital leva aos jovens atividades que 
estimulam e proporcionam a inserção na cibercultura.  
Experimentação e desenvolvimento de novas 
tecnologias para as Artes e para a Cultura com o 
objetivo principal de oferecer atividades que estimulem 
e proporcionem a inserção criativa dos jovens na 
cibercultura. Disseminar o conhecimento, produção e 
apreciação da Arte em sua mais nova forma: a Digital.  

vídeo para produzir podcasts, vinhetas, cartazes e teasers. Na Oficina de Web-
Rádio são produzidos programas de web-rádio, entrevistas, transmissões e 

publicações pela internet. Já o Laboratório da Comitiva é um espaço aberto para 
experimentação e uso de equipamentos (raspberry, arduíno, leds, dentre 

outros) para criação de objetos artísticos. 
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Comitiva Arte Digital 

Público 
. Jovens de 15 a 18 anos 
. 20 pessoas por oficina 
. 40 pessoas por laboratório 

!  1 Oficina de Produção Multimídia | 3 módulos de 4h, total 12h  
!  1 Oficina de Web-Rádio | 2 módulos de 4h, total 8h 
!  Laboratório da Comitiva | 6h por dia, total 18h 
!  Rádio Local | Instalação de uma rádio poste que transmite música e os materiais 

gerados pelos participantes 

O projeto tem 04 edições, com duração de 3 dias, e em cada edição oferece: 

Ações de Divulgação 
. Cartaz 
. Banner 
. Website 
. Assessoria de Imprensa 
. Mídias Sociais 

Valor da Cota 
R$ 32.900,00 


