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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Este documento regulamenta as normas e os procedimentos a serem observados na submissão de propostas 

para as Oficinas de Arte e Cultura do I Festival de Arte e Cultura do IFMG - Campus Bambuí, que visa 

socializar e apresentar de forma criativa à comunidade acadêmica e externa toda forma de conhecimento e 

manifestações artístico-culturais. As oficinas compõem a XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 

que será realizada entre os dias 29 de novembro e 03 de dezembro de 2021, com o tema: “A 

transversalidade da ciência e tecnologia e inovações para o planeta”. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral:  

Promover a integração das comunidades externa e interna do IFMG - Campus Bambuí através da 

socialização de conhecimentos, experiências e talentos diversos, como meio de acesso à cultura 

nacional/regional/local. 

2.2 Objetivos específicos:  

I - Colaborar com o processo de formação integral dos estudantes;  

II - Democratizar o acesso e estimular o interesse às atividades intelectuais e culturais em suas diversas 

formas de manifestação e organização;  

III- proporcionar a integração e a socialização entre servidores e estudantes através de apresentações e 

exposições de diferentes linguagens; 

IV- Propagar ferramentas de resistência, memória coletiva e ancestralidade; 

V- Fomentar a troca de experiências e conhecimentos através de metodologias aplicáveis ao contexto de 

pandemia pela Covid-19 e isolamento social. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES DE PROPOSTAS 

3.1 As inscrições de propostas de oficinas serão gratuitas, seguirão as normas e os procedimentos contidos 

neste regulamento e as etapas previstas no cronograma do evento (ANEXO I). 
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3.2 As inscrições para submissão de propostas de oficinas poderão ser realizadas entre os dias 27 de agosto 

de 2021 a 24 de setembro de 2021. 

3.3 Poderão submeter propostas pessoas físicas de quaisquer idades, nível instrucional e residentes em 

quaisquer municípios do país. 

3.4 As inscrições ocorrerão mediante preenchimento de formulário online através do link 

http://forms.gle/7Fqm241Eg96wfZi36, que conterá os seguintes dados do proponente da oficina: nome 

completo; telefone de contato; e-mail para contato; título da oficina; breve descrição do conteúdo e da 

dinâmica da oficina. 

3.5 Se o proponente ou algum participante da oficina for menor de 18 anos, além de seus dados pessoais, 

também deve haver a indicação e disponibilização de dados de um responsável legal (maior de 18 anos). 

3.6. Tanto o proponente quanto todos os participantes devem preencher a AUTORIZAÇÃO PARA 

REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E VOZ (ANEXO II), autorizando o IFMG - Campus 

Bambuí a reproduzir, veicular e divulgar gratuitamente a imagem e voz por prazo indeterminado, de forma 

irrevogável, compreendendo a veiculação, fixação e reprodução da imagem e voz pela televisão, Internet, 

DVD, material impresso e quaisquer outros meios de comunicação existentes ou que venham a ser criados, 

passíveis de veicular, transmitir e retransmitir a imagem e/ou áudio. Após o término do Festival, todos as 

oficinas selecionadas ficarão disponíveis nas plataformas digitais do IFMG - Campus Bambuí. 

3.7 Menores de 18 anos devem preencher a AUTORIZAÇÃO PARA REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DE IMAGEM E VOZ DE MENOR (ANEXO III), contendo também os dados e a assinatura do 

representante legal. 

3.8 É obrigatório, no ato da inscrição, anexar a autorização para reprodução e divulgação de imagem e voz 

assinada e o material audiovisual com o conteúdo da oficina a ser realizado.     

3.9 Não serão aceitas propostas que atentem contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde e 

das Secretarias Municipais de Saúde, em se considerando o momento atual de pandemia da COVID-19, ou 

que estimulem discurso de ódio, desinformação, negacionismo, racismo ou qualquer outro tipo de 

preconceito. 

http://forms.gle/7Fqm241Eg96wfZi36
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4. DO OBJETO 

4.1 As oficinas poderão abranger aspectos artísticos, culturais e educacionais que despertem no público a 

valorização, divulgação e propagação de ferramentas de resistência, (re) conhecimento e memória coletiva. 

4.2 As oficinas poderão ser nas mais diversas ÁREAS, LINGUAGENS e MODALIDADES, como música, 

teatro, dança, artes visuais, contação de histórias, literatura, cultura popular, patrimônio cultural, 

gastronomia, artesanato, animações, oficinas de arte e cultura, vídeo aulas, monólogos, leituras, clip, 

poemas, dança, teatro, arte digital, números de circo, quadros de humor, palestras, difusão de processos 

artísticos, entre outros. 

4.3 O conteúdo audiovisual das oficinas será de classificação indicativa livre (confira as classificações em: 

https://www.justica.gov.br/seusdireitos/classificacao/cartilh_informacaoliberdadeescolha.pdf). 

4.4 O conteúdo audiovisual das oficinas ficará disponível em ambiente Web na plataforma padlet do evento 

e será oferecido e acessado de forma assíncrona, conforme a programação a ser divulgada posteriormente no 

site do Festival. 

4.5 O tempo de cada oficina deve ser compatível com o conteúdo. Orientamos que a oficina não ultrapasse o 

limite de 40 minutos de duração. Mas, em caso de conteúdos mais extensos, uma oficina poderá ter mais de 

um episódio, ou seja, ela poderá ser dividida em duas ou mais aulas/sessões/episódios de 40 minutos cada. 

4.6 O conteúdo audiovisual deve atender às seguintes especificações:  

I - Se os vídeos forem gravados com uso de celular, o mesmo deverá estar posicionado na horizontal 

(“deitado”); 

II – As inscrições e os arquivos dos vídeos devem ser enviados até o dia 24 de setembro de 2021, em 

formato MP4. É obrigatório ao proponente enviar o arquivo de vídeo no momento da inscrição e opcional 

disponibilizar o link do audiovisual no YouTube. Para envio do vídeo, deverá ser feito upload do arquivo do 

vídeo, com no máximo 100mb no formulário de inscrição. 

III - O proponente e os participantes poderão utilizar de quaisquer formas de dinâmica para a elaboração e 

montagem de seu material audiovisual final que julgarem conveniente, desde que a apresentação seja em 

forma de vídeo e respeite o limite de tempo previsto.  

https://www.justica.gov.br/seusdireitos/classificacao/cartilh_informacaoliberdadeescolha.pdf
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IV – Todo vídeo deve apresentar uma capa inicial contendo: nome do evento (I Festival de Arte e Cultura, 

XVII SNCT IFMG – Campus Bambuí); título da oficina; nome dos participantes; campus, instituição, 

empresa ou organização a qual está vinculado; orientador e/ou coordenador (quando houver); disciplinas, 

cursos, grupos, coletivos ou projetos envolvidos. 

 

5. DA CERTIFICAÇÃO 

Parágrafo único: Serão disponibilizados certificados a todos que tiverem suas propostas selecionadas para 

exibição nas Oficinas de Arte e Cultura do I Festival de Arte e Cultura do IFMG – Campus Bambuí.  

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO 

6.1 As propostas de oficinas que cumprirem com os critérios de seleção serão listadas (em ordem alfabética) 

e divulgadas no site oficial do Festival. 

6.2 As propostas serão analisadas pela Comissão julgadora deste evento. 

6.3. Propostas enviadas fora do prazo de inscrição, com documentação incompleta e/ou que não contemplem 

todos os requisitos contidos neste edital, serão automaticamente desconsideradas.  

6.4 O parecer tem caráter inquestionável, irrevogável e irrecorrível. A mesma se reserva o direito de não 

escolher nenhum dos trabalhos apresentados se entender que eles não reúnem as condições necessárias para 

serem selecionados. 

6.5 Receberão menções honrosas as oficinas mais curtidas. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Cabe aos inscritos cumprir todas as disposições contidas neste regulamento.   

7.2 As oficinas terão sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e por prazo indeterminado ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). 

7.3 As oficinas serão disponibilizadas na plataforma do evento sem fins lucrativos. 
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7.4 Os casos omissos neste regulamento serão examinados e resolvidos soberanamente pela Comissão 

Organizadora das Oficinas de Arte e Cultura do I Festival de Arte e Cultura do IFMG campus Bambuí. 

 

 

Bambuí, 26 de agosto de 2021. 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

Etapa Período 

Inscrição e submissão de propostas 27/08/2021 a 24/09/2021 

Avaliações das propostas 25/09/2021 a 08/12021 

Divulgação das propostas aprovadas A partir de 11/10 

Realização da Mostra Cultural 23/11/2021 a 03/12/2021 

Certificação para os participantes A partir de 10/12/2021 
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ANEXO II - AUTORIZAÇÃO PARA REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E VOZ  

 

Pelo presente instrumento particular, eu_____________________, de nacionalidade ___________, estado 

civil ____________, profissão ____________, portador da Carteira de Identidade nº_____________, 

inscrito no CPF sob o nº _____________, residente na Rua_______________, nº _______, bairro 

__________, cidade ___________, estado _____________, autorizo o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais a reproduzir, veicular e divulgar gratuitamente a minha imagem e 

voz, compreendendo a veiculação, fixação e reprodução da imagem e voz pela televisão, Internet, DVD, 

material impresso e quaisquer outros meios de comunicação existentes ou que venham a ser criados, 

passíveis de veicular, transmitir e retransmitir a imagem e/ou áudio. 

 

 

______________,   ___de ____________ de 2021. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO III  

AUTORIZAÇÃO PARA REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E VOZ (MENOR DE 

IDADE) 

 

Pelo presente instrumento particular, eu_____________________, de nacionalidade ___________, estado 

civil ____________, profissão ____________, portador da Carteira de Identidade nº_____________, 

inscrito no CPF sob o nº _____________, residente na Rua_______________, nº _______, bairro 

__________, cidade ___________, estado _____________, autorizo o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais a reproduzir, veicular e divulgar gratuitamente a imagem e voz de 

____________________________________, portador da Carteira de Identidade nº_____________, do qual 

sou responsável legal, por prazo indeterminado, de forma irrevogável, compreendendo a veiculação, fixação 

e reprodução da imagem e voz pela televisão, Internet, DVD, material impresso e quaisquer outros meios de 

comunicação existentes ou que venham a ser criados, passíveis de veicular, transmitir e retransmitir a 

imagem e/ou áudio. 

 

 

______________,  ___de ____________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 


