elixir;
PROGRAMA DE BOLSAS

O Fundo Elixir; é um
programa de bolsas com
ênfase no incentivo a
pesquisa, produção
artística, elaboração de
conhecimentos, projetos
coletivos e promoção
individual voltado para
artistas(es), estudantes e
pesquisadores(as) que
integram os programas de
pesquisa e extensão áFricas
nas Artes e Práticas
Desobedientes, ambos
co-habitados em Cachoeira cidade do recôncavo baiano
e base do Centro de Artes
Humanidades e Letras da
Universidade Federal do
Recôncaco da Bahia (UFRB)
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QUEM PODE APOIAR?
Pessoas físicas, jurídicas e instituições
podem participar através contratação dos
diferentes programas de bolsas.
Outras formas de apoio também são bem
vindas, o Fundo Elixir; está aberto para
eventuais negociações a serem discutidas
entre as partes envolvidas.
O Fundo Elixir; é organizado em 6 categorias
de bolsas que podem ser contratadas em
diferentes quantidades:

contrato
01

contrato
02

contrato
03

contrato
04

contrato
05

contrato
06

3 meses

3 meses

6 meses

6 meses

12 meses

12 meses

TOTAL DA BOLSA

TOTAL DA BOLSA

TOTAL DA BOLSA

TOTAL DA BOLSA

TOTAL DA BOLSA

TOTAL DA BOLSA

R$1.200,00

R$600,00

R$2.400,00

R$1.200,00

R$4.800,00

R$2.400,00

VALOR MENSAL

VALOR MENSAL

VALOR MENSAL

VALOR MENSAL

VALOR MENSAL

VALOR MENSAL

R$400,00

R$200,00

R$400,00

R$200,00

R$400,00

R$200,00

Os valores apresentados não contabilizam eventuais tarifas bancárias tanto para os(as/es) contratantes quanto para os(as/es) beneficiados(as/es).
É possível realizar aportes em parcelamentos diferentes desde que não comprometa o repasse mensal dos valores para os beneficiados(as/es).

áFRicas nas Artes e Práticas Desobedientes nascem das iniciativas de
pesquisa e extensão da Universidade do Recôncavo da Bahia,
especificamente na interlocução com a Cidade de Cachoeira que é
base do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), território
acadêmico majoritariamente formado por estudantes provenientes
das mais de 10 cidades que compõem a região. Com base nos dados de
2017 gerados pela instituição nosso corpo discente é composto por
83,4% de pessoas autodeclaradas negras e com renda média
familiar é de 512,84 reais, valor muito abaixo da comparação à média
nacional que é de 815,12 reais.
Estes fatores são basilares para a compreensão/criação do
Fundo Elixir;
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07

COMO FAZER O REPASSE FINANCEIRO?

UM POUCO DO QUE JÁ FIZEMOS ATÉ AGORA...

Escreve pra gente e nos diga quais
planos você tem interesse em apoiar.

Elixir; é um programa permanente de encontros, seminários, laboratórios com foco nas
urgências e vitalidades da arte. Realizado desde 2019 a partir da interlocução entre os
programas de pesquisa e extensão Áfricas nas Artes e Práticas Desobedientes – ambos
localizados na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – visa através de diversas
estratégias de criação fomentar e ampliar o debate em torno das problemáticas do fazer
artístico a partir do nosso presente. Em 2019, Elixir; desenvolveu múltiplas atividades
mediadas por artistas e pesquisadores de relevância internacional, mobilizou uma
diversidade de público entre artistas, estudantes e a comunidade local (cerca de 500
participantes em todas as ações) fazendo circular possibilidades de encontro e fruição
artística.

A partir daí elaboramos um contrato
simples (sem finalidade jurídica),
organizamos as datas em que você
disponibilizará o recurso e iniciaremos a
emissão mensal de boletos bancários
utilizando plataformas de pagamento
online (ex.: pagseguro)
Você pode entrar em contato com o
Fundo Elixir; através dos endereços
eletrônicos:
FUNDOELIXIR@GMAIL.COM
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COMO O FUNDO ELIXIR; OPERA?
O Fundo Elixir; é uma iniciativa sem fins
lucrativos.
Os recursos provenientes das
contribuições serão redistribuídos como
bolsas (no valor de R$400,00 - referência
do valor PIBIC, PIBID e PROEXT) para
estudantes e jovens artistas que estejam
desenvolvendo projetos, trabalhos,
materiais educativos, atividades
educativas e/ou monitoria
supervisionada pelos projetos Áfricas
nas Artes e Práticas Desobedientes.

Práticas Desobedientes é um programa de formação para jovens artistas com foco em
aprendizagem coletiva e pedagogias libertárias. O programa utiliza estratégias e
metodologias através dos processos de criação em arte para construir experiências
interessadas em liberação cognitiva, desobediência epistêmica e auto emancipação.
Entre 2019 e 2020 nas suas diferentes formações o projeto já contribuiu na formação de
20 jovens artistas e segue promovendo produção de pesquisa, aprendizagem coletiva,
conteúdo digital e estratégias de compartilhamento.
Áfricas nas Artes é parte das ações de pesquisa e extensão da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia. Desde 2017, desenvolve ações educativas, a partir da criação de
oficinas e materiais sobre a história da arte africana e afro-diaspórica tendo a
comunidade do Recôncavo como principal território de interlocução. Formado por jovens
estudantes e pesquisadores já desenvolveu materiais educativos – como jogos
interativos, games, mapeamento de artistas contemporâneos africanos, resenhas
visuais a partir da leitura e discussão de textos fundamentais do campo da arte africana
e afro-diaspórica. Já organizou cerca de 30 ações públicas como seminários, encontros e
mostras com artistas africanos e diaspóricos para pensar a arte contemporânea em
perspectivas decoloniais, entre as principais experiências estão as ações educativas
realizadas em cursinhos populares e escolas públicas desenvolvidas por estudantes
universitários.
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COMO AS(ES/OS) ARTISTAS(ES),
ESTUDANTES, E PESQUISADORES (AS)
TÊM ACESSO AO RECURSO?
A gestão dos recursos é mediada
exclusivamente pelas coordenações legais
dos programas beneficiados. Todos(as/es)
os(as/es) beneficiados(as/es), através de
convocatórias internas, submetem seus
projetos de pesquisa e a partir de um
processo seletivo são
contemplados(as/es) com as bolsas por
diferentes períodos (três, seis ou doze
meses).
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COMO TENHO ACESSO A APLICAÇÃO DOS
RECURSOS ANGARIADOS?
Todos(as/es) os(as/es) apoiadores(as) do
fundo receberão semestralmente uma
planilha aberta com a aplicação dos
recursos. Custos executivos, bancários e
contábeis dos projetos apoiados também
serão incluídos nas rubricas de
financiamento.
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QUEM COORDENA O FUNDO ELIXIR;
EMI KOIDE - Professora no curso de
Artes Visuais do Centro de Artes,
Humanidades e Letras (CAHL) da
Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia (UFRB) e pesquisadora
associada do programa
"Arts of Africa and Global Souths"
da Rhodes University (África do Sul).
Coordena o projeto de pesquisa
e extensão Áfricas nas Artes na
UFRB desde 2017.
TARCISIO ALMEIDA - Pesquisador e
professor, desenvolve projetos
ligados às práticas artísticas
contemporâneas, diálogos curatoriais
e processos de aprendizagem
coletiva. É mestre em psicologia
Clínica pelo Núcleo de estudos da
Subjetividade (PUC - SP)
e entre 2019 e 2020 atuou como
professor temporário no Centro de
Artes, Humanidades e Letras
na Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia.

+
fundoelixir@gmail.com
PRATICASDESOBEDIENTES.COM
@PRATICASDESOBEDIENTES
AFRICANASARTES.WORDPRESS.COM
@AFRICAS.NAS.ARTES

