
                                                                    
 
 

 

VI MOSTRA CULTURAL MANIFESTE-SE 

 

Normas para inscrições de oficinas e workshops 

 

1. Disposições Gerais 

 

A Comissão Organizadora do VI Manifeste-se traz as informações sobre 

proposição de oficinas e workshops, a serem realizados durante o evento entre 

os dias 03, 04 e 05 de outubro de 2019 nas dependências da Universidade 

Feevale. 

 

2. Da participação 

 

Serão aceitas inscrições de alunos regularmente matriculados nos cursos 

listados: 

 

- Mestrado Profissional em Indústria Criativa. 

- Mestrado Profissional em Letras. 

- Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social. 

- Programa de Pós-graduação em Processos e Manifestações Culturais. 

 

 

3. Inscrição 

 

Os autores deverão manifestar o seu interesse em ministrar atividdes pelo e-mail 

manifestese@feevale.br. A Comissão Organizadora retornará o contato 

solicitando mais informações sobre a mesma. 
 

O período para inscrições de propostas é de 13 de agosto a 04 de setembro 

de 2019.  

 

As inscrições serão validadas mediante avaliação da proposta pela Comissão 

Organizadora e atendendo aos seguintes requisitos: 

 

a) preenchimento dos dados solicitados na ficha de inscrição a ser 

disponibilizada após o primeiro contato do oficineiro; 

b) deverá ocorrer nos horários disponibilizados para esse tipo de evento, 

conforme item 3.1;  
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c) o material a ser utilizado nas oficinas é de inteira responsabilidade do 

ministrante. Caso seja necessária a utilização de sala com projetor, 

aparelho de som, ou outro recurso multimídia, deverá ser informado 

no formulário de inscrição no campo destinado para tal informação; 

d) a atividade desenvolvida não precisa, necessariamente, ter relação 

com a pesquisa realizada pelo pós-graduando. 

 

3.1. Datas e horários disponíveis para as oficinas 

 

O período da noite, durante todo o evento, estará reservado para as discussões 

propostas pelo Manifeste-se, não ocorrendo eventos paralelos a essas 

discussões. A seguir, cronograma prévio, em que constam os horários 

disponíveis para as oficinas e workshops. 

Manifeste-se 2019 

Turno Horário 
03/10/2019 
Quinta-feira 

04/10/2019 
Sexta-feira 

05/10/2019 
Sábado 

Manhã 9h15 - 12h Oficinas Oficinas 
Seminário 
Discente 

Tarde 14h - 16h45 Oficinas Oficinas - 

Vespertino 17h - 19h Oficinas Oficinas - 

Noite 19h30 - 22h 

Atividade de 
abertura 

- 
Mesa-redonda 

 
Mesa-redonda 

- 
Atividade de 

encerramento 
 

- 

 

3.2. Confirmação da inscrição 

 

As inscrições serão validadas mediante avaliação da proposta pela Comissão 

Organizadora. A confirmação dar-se-á via e-mail até o dia 17 de setembro de 

2019.  

 

4. Do compromisso e da responsabilidade 

 

O aluno que promover a oficina ou workshop também será responsável por 

divulgar seu evento para atrair público para a atividade, uma vez que 

somente receberão comprovação as atividades que tiverem um público 

mínimo de cinco pessoas. O ministrante também será responsável por recolher 



                                                                    
 
 

 

a assinatura dos participantes da atividade e por entregar à Comissão 

Organizadora o documento com as assinaturas coletadas. 

 

5. Declaração  

 

Serão emitidas declarações de ministrante aos alunos devidamente registrados 

no formulário de inscrição e que efetivamente ministraram a atividade. 

Igualmente, serão emitidas declarações aos ouvintes que assinarem a lista de 

presença disponibilizada durante as oficinas. Os documentos serão enviados, 

após o evento, via e-mail. 

 

6. Cronograma 

 

PRINCIPAIS DATAS 

Inscrições de propostas  13/08/2019 a 04/09/19 

Confirmação da atividade   Até 17/09/19 

 Divulgação das salas   Até 30/09/19 

Atividades no Manifeste-se  03, 04 e 05/10/19 

 

7. Da concordância 

 

Os ministrantes de atividades aceitas concordam ceder direito de imagem para 

registro fotográfico, audiovisual e/ou textual acerca das atividades ministradas, 

que poderão ser divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais do evento e/ou 

canais institucionais da Universidade Feevale.  

 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do Manifeste-

se. 

 

8. Dúvidas 

 

As dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail manifestese@feevale.br. 
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