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I MOSTRA CIDI
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A I Mostra CIDI é parte integrante do III CIDI – Congresso Internacional de Diálogos
Interdisciplinares, que tem como objetivo principal apresentar à comunidade acadêmica as
diversas formas de expressão artística, cultural e técnica,desenvolvidas por estudantes e
egressos de Programas de Pós-Graduação.
Esta mostra é uma iniciativa dos Programas de Pós-Graduação Indústria Criativa, Processos
e Manifestações Culturais e Diversidade Cultural e Inclusão Social, bem como dos Programas
de Pós-Graduação parceiros no III CIDI IPL – Instituto Politécnico de Leiria, Mestrado em
Comunicação Acessível, UCP – Universidade Católica Portuguesa, PPG em Gestão da
Indústria Criativa e UM – Universidade de Múrcia, PPG em Artes Visuais e a Universidade
Toulouse Lautrec, de Lima, Perú.

A primeira edição da Mostra ocorrerá em formato online. As obras selecionadas, a partir desta
chamada, ficarão expostas no instagram do programa Conexão Cultural da Universidade
Feevale, e no Youtube da instituição. As obras também podem ser divulgadas em outras
redes e conectividades durante o III CIDI - CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIÁLOGOS
INTERDISCIPLINARES: comunicação digital e futuros possíveis.

1. Podem participar artistas de qualquer subjetividade, identidade, território ou nacionalidade.
2. A linguagem das propostas é livre: desenho, escultura, fotografia, performance, pintura,
videoarte, moda , música (individual ou grupo) , produção técnica, texto (conto, crônica,
poesia) e audiovisual, etc, lembrando que serão expostas em plataformas digitais.
3. As propostas devem ser encaminhadas no email: <cursoseeventos@feevale.br>, no
período de 24 de março 2021 a 1 de maio de 2021, descrevendo:
3.1 Em um documento em PDF:
a)

Dados do proponente: nome completo e nome como artista, minibiografia (máximo 20

linhas), explicação conceitual de todas e cada uma das propostas (máximo 15 linhas), email,
telefone para contato, filiação institucional (se houver), nome do coletivo (se houver), contas
em redes (Instagram, Facebook, sites, etc) e informações que sejam consideradas
importantes para a sua seleção (currículo, trajetória, etc, etc).
b)

Dados das obras: título de cada uma das obras, ano de execução, técnica e dimensões

(se houver), crédito da/o fotógrafo (quando houver). Em caso de vídeos, devem constar os
créditos dos executantes (se houver: editor, música, etc, etc).
3.2 Por separado, e enviadas no mesmo email, devem ser anexadas as imagens em JPG,
resolução 150 DPI. Ou bem, devem ser anexadas as propostas em performance ou videoarte,
encaminhadas em vídeo em MP4, tamanho máximo de 25Mb, e duração máxima de 10
minutos.
3.3 No caso de textos (contos, poesia, HQ, etc) será considerado a arte da capa como o
produto artístico a compor a mostra. Podendo o autor enviar o texto na íntegra se quiser que
este seja exposto também. Nos casos dos textos os envios devem ser em arquivo PDF.
4. As imagens de todos os trabalhos selecionados poderão ser utilizadas livremente para fins
de pesquisa ou de divulgação da Exposição ou dos artistas. As imagens, ideias e/ou propostas
expressas nas obras, assim como o uso de músicas, são de exclusiva responsabilidade de

suas artistas proponentes e não traduzem a opinião do III CIDI - CONGRESSO
INTERNACIONAL DE DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES: comunicação digital e futuros
possíveis.
5. As obras serão avaliadas pela Comissão Julgadora*, soberana e reserva-se o direito de
não selecionar qualquer proposta em suas decisões.. A lista dos artistas selecionados será
publicada nas redes sociais do programa Conexão Cultural da Universidade Feevale. O
período de exposição é de 20 a 30 de maio de 2021. Maiores informações:
cursoseeventos@feevale.br
*Comissão Julgadora:
-

Débora Wissmann

-

Franciele Amaral

-

Karina Koch

-

Laura Ribero Rueda

-

Sheisa Bittencourt

-

Vanessa Valiati

* Colaboração na Organização:
- Programa Conexão Cultural: Tayline Weber, Thais Reis, Natália Haydeé

