
 

 

MOSTRA COLECIONÁVEIS 2020 – 4ª EDIÇÃO  

REGULAMENTO  

 

1. OBJETIVO 

A Mostra Colecionáveis é um espaço para exposição de coleções institucionais e 

pessoais da comunidade. O objetivo é compartilhar histórias, conhecimentos e 

experiências, proporcionando maior visibilidade, além de significados aos objetos que os 

inscritos atribuem às coleções, oportunizando uma troca de vivências a partir da 

exposição. Nesta edição, devido à pandemia, a exposição dar-se-á de forma digital 

concomitantemente à Feira Virtual do Livro. A Mostra será por meio de imagens e textos 

explicativos das coleções, expostos virtualmente durante o período de 30 de outubro a 15 

de novembro de 2020.  

 

2. APRESENTAÇÃO  

 A exposição é promovida pela Biblioteca Feevale e direcionada à comunidade 

acadêmica assim como aos demais públicos. Os interessados realizarão a inscrição da sua 

coleção entre os dias 14 de outubro a 26 de outubro de 2020, no site, preenchendo o 

formulário e anexando as imagens mediante os critérios descritos neste regulamento. 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

A participação tanto como expositor quanto visitante digital é aberta a todas as 

pessoas da comunidade, sejam vinculadas à Universidade Feevale ou não.  

Como expositor, o interessado deverá inscrever-se seguindo os critérios de como 

participar da exposição. Será permitida uma inscrição por pessoa e todos os inscritos terão 

as suas exposições divulgadas no Instagram da Biblioteca Feevale1. Em caso de trabalhos 

inscritos em duplicidade será considerada a última inscrição. Já como visitante digital não 

será necessária qualquer inscrição. 

 

3. COMO PARTICIPAR 

 Para inscrição e submissão das coleções, os interessados em expor preencherão o 

formulário entre os dias 14 de outubro a 26 de outubro de 2020, disponível no site. 

                                                           
1 Disponível em: https://www.instagram.com/bibliotecafeevale/. Acesso em 04 out. 2020. 

http://www.feevale.br/feiradolivro
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1a2P-ENzy0GkPs6vixPRXUNmy2JJ8rNIkxLVQozEB2xUQVY2NU9NOEpRMkZGVFZLNE5WWUhRWlVNMy4u
http://www.feevale.br/feiradolivro
https://www.instagram.com/bibliotecafeevale/


 

 

No ato da inscrição, serão solicitadas as seguintes informações: 

1) Nome completo 

2) Código Feevale ou CPF 

3) Cidade 

4) E-mail 

5) Endereço 

6) Instituição ao qual está vinculado(a) (se tiver) 

7) Qual o interesse em ser um expositor? 

8) O que compõe a coleção? Descreva em duas ou três linhas  

9) Qual a importância da participação na Mostra Colecionáveis? 

10) Anexo da descrição da coleção* 

11) Anexos das imagens da coleção** 

*Deverá ser enviada em documento de Word (.docx) ou PDF e deverá respeitar o 

limite de 1 página de texto em tamanho A4, com espaçamento 1,5 de linhas e margens 

de 2cm. 

**Limite de 9 (nove) imagens sendo: 8 (oito) imagens ilustrando cada objeto da 

coleção e 1 (uma) imagem da coleção como um todo destacando os itens mais 

importantes. As imagens deverão estar no formato JPEG ou PNG.  

 Ao inscrever-se o participante, automaticamente, autoriza a Feevale a publicar as 

imagens e o texto no site institucional bem como nas mídias sociais da Universidade. Em 

caso de desistência de participação o expositor deverá comunicar à Biblioteca Feevale, 

pelo e-mail biblio@feevale.br, até o dia 27 de outubro,  o motivo da desistência e a 

suspensão da publicação das imagens. 

Serão desclassificadas as inscrições que não enviarem imagens legíveis e textos 

incompatíveis com as imagens da coleção ou, ainda, arquivos que não estejam de acordo 

com a proposta da Mostra e outros. 

 

4. VALIDAÇÃO DOS INSCRITOS 

Todos os materiais recebidos serão submetidos à avaliação das informações. Os 

inscritos que tiverem os arquivos validados serão informados, por e-mail, pela Biblioteca 

Feevale, até o dia 27 de outubro de 2020. 

mailto:biblio@feevale.br


 

 

5. CRONOGRAMA 

PROCEDIMENTO DATA 

Publicação do regulamento 09/10/2020 

Abertura das inscrições 13/10/2020 

Fechamento das inscrições 26/10/2020 

Período de exposição na 4ª edição da Mostra Colecionáveis De 30/10/2020 a 

15/11/2020 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A qualquer momento, a Biblioteca Feevale poderá realizar retificações a este 

regulamento e cabe aos interessados acompanharem as atualizações no site 

www.feevale.br/feiradolivro.  

Não haverá quaisquer tipos de premiações, nem cobranças de taxa de inscrição, 

publicação das exposições ou outros valores referentes à Mostra Colecionáveis. 

Todas as imagens e o texto anexados poderão ser disponibilizados após o evento 

no site da Biblioteca Feevale em www.feevale.br/biblioteca para registro de produção 

cultural. 

Novo Hamburgo, 09 de outubro de 2020. 

 

 

Débora Alessandra Oliveira Leite 

Coordenadora das Bibliotecas Feevale 

http://www.feevale.br/feiradolivro
http://www.feevale.br/biblioteca

