
	  

	  
	  
	  
	  

	  

PROGRAMA KAIRÓS 

Chamamento para Processo Seletivo de Intercâmbio para a 
Suécia 
 

O Programa Kairós oferece duas vagas de intercâmbio cultural para a 
Suécia. 

A SP Escola de Teatro e a Universidade das Artes de Estocolmo 
(Uniarts) convocam por meio desse chamamento aprendizes de 
Atuação e Humor para Intercâmbio na instituição sueca de 21 de 
agosto a 12 de novembro de 2017 (datas podem sofrer ligeiras 
alterações).  

O chamamento faz parte das ações de parceria entre a SP Escola de 
Teatro e a Escola de Artes Dramáticas de Estocolmo, realizadas com 
o apoio do programa Linnaeus-Palme.  

 

Quantidade de vagas: 02 (duas) 

Cursos Regulares beneficiados: Atuação e Humor. Poderão 
também participar do processo seletivo aprendizes egressos. 
 
Prazo de Inscrição: 15/03/2017 a 31/03/2017 
 
Onde se inscrever: Inscrições via e-mail: 
intercambio@spescoladeteatro.org.br . O título da mensagem deve 
ser, em caixa-alta: CHAMAMENTO SUÉCIA 2017 
 
 
1º Fase 

• Entrevistas: 11 a 12 de abril de 2017 
• Resultado pelo site da Escola: 14 de abril de 2017 

 
 

 



	  

	  
	  
	  
	  

	  

2º Fase 
Período de Intercâmbio na Suécia: 21 de agosto e 12 de 
novembro de 2017 (datas podem sofrer ligeiras alterações).  

 
I. Condições para se inscrever:  

1. Aprendiz regular: estar matriculado e ter cursado no mínimo dois 
módulos; 

2. Aprendiz egresso: ter cursado os quatro módulos; 
3. Ter fluência no idioma inglês.  
 

 

II. Documentos necessários: 

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível em:	  
http://www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos/ficha-de-
inscricao-programa-de-intercambio-da-sp-escola-de-teatro-2/	  ; 

2. Carta de intenção escrita em inglês. O candidato deve expor os 
principais motivos em querer participar do processo e também 
descrever alguns requisitos pessoais e artísticos que o tornam 
apto para representar a SP Escola de Teatro na Universidade das 
Artes de Estocolmo.  

 

III. Critérios de seleção: 

1. Estar de acordo com o item I; 
2. Não ter abandonado e nem cancelado a matrícula no seu Curso 

Regular; 
3. Fluência na língua inglesa (para este intercâmbio, o domínio do 

idioma na escrita e na conversação será fundamental); 
4. Contemplar o que prevê o item II. 

 
 
 
 



	  

	  
	  
	  
	  

	  

IV. Benefícios e obrigações do intercâmbio  

O Programa de Intercâmbio custeará as seguintes despesas: 

• Alimentação; 
• Alojamento; 
• Passagem aérea (ida e volta); 
• Seguro-viagem. 

 
Despesas tais como obtenção de passaporte e visto, deslocamentos 
internos ou outros gastos serão por conta do beneficiado. 

 

V.   Contrapartida  

O beneficiado (egresso ou regular) desenvolverá um plano de 
contrapartida no seu retorno ao Brasil, junto aos cursos e/ou outras 
ações desenvolvidas pela Escola. Antes da viagem, o beneficiado 
deverá assinar um tempo de compromisso em relação à 
contrapartida.  

 

VI.  Inscrições: 

Os interessados deverão se inscrever nesta ação, via e-mail, entre os 
dias 15/03/2017 e 31/03/2017, mediante a envio da Ficha de 
inscrição devidamente preenchida (disponível em: 
http://www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos/ficha-de-inscricao-
programa-de-intercambio-da-sp-escola-de-teatro-2/) para o e-mail 
intercambio@spescoladeteatro.org.br. Somente serão consideradas 
as inscrições enviadas até as 24h do dia 31/03/2017.   
 
 

Equipe do Programa Kairós – 14 de março de 2017	  


