
VII SIMPÓSIO INTEGRADO UNIFAL-MG - TRANSVERSALIDADE, CIÊNCIA E AFETO 
CHAMADA DE PROPOSTAS ARTÍSTICO-CULTURAIS 

(Recomendamos que leiam atentamente esta chamada)  
 
É com grande satisfação que a Subcomissão de Arte e Cultura apresenta esta chamada para seleção de propostas 
artístico-culturais com o objetivo de integrarem o VII Simpósio Integrado UNIFAL-MG - 
Transversalidade, Ciência e Afeto, que acontecerá entre os dias 29 de novembro e 03 de dezembro de 2021, 
seja na nossa galeria virtual ou pontualmente ao longo do Simpósio. 
 
Nesta 7a edição, estamos aceitando produções artístico-culturais de autoria própria em diferentes 
expressões e estéticas envolvendo práticas diversas nos formatos imagens ou audiovisuais (vídeos). Devido à 
pandemia, alertamos que todas as atividades aqui elencadas ocorrerão exclusivamente no formato online.   
 
Aceitamos propostas individuais ou coletivas, sendo que para as propostas coletivas, o grupo deverá  escolher o 
seu representante, ora PROPONENTE, que ficará responsável pelo envio do formulário e da documentação, 
assim como pela comunicação que se fizer necessária com a Subcomissão de Arte e Cultura do evento.  
 
A submissão de propostas artístico-culturais será feita inicialmente através de um dos formulários disponíveis 
abaixo (Formulário 1. imagem ou Formulário 2. audiovisual/vídeo), onde o proponente deverá anexar também 
os arquivos e documentos solicitados. As submissões deverão ser feitas entre os dias 16 de agosto e 30 de 
setembro (verificar cronograma abaixo). Todas as propostas submetidas serão avaliadas por uma equipe 
curatorial.    
 
Caso a proposta artístico-cultural seja aprovada, o proponente receberá um email de aceite com as instruções 
para o cadastro no Caex. Esse preenchimento é obrigatório e de total responsabilidade do proponente, 
garantindo a ele o certificado.  
 
PROPOSTAS ARTÍSTICO-CULTURAIS EM IMAGEM (Formulário 1) 
Para submissões em imagens, o proponente deve enviar até 5  imagens em resolução de no mínimo 1280 pixels 
(72 a 150 dpi). Em caso de fotografia dos trabalhos, pedimos que utilize um fundo neutro, boa nitidez e 
iluminação. Algumas das práticas sugeridas são pinturas, colagens, gravuras, fotografias, grafites, esculturas, 
poesia visual, dentre outras. 
PROPOSTAS ARTÍSTICO-CULTURAIS EM AUDIOVISUAL/VÍDEO (Formulário 2) 
Para submissões de produções audiovisuais (vídeo), o proponente deverá enviar um link de sua produção 
(youtube ou vimeo), de no máximo 5 minutos de duração. Algumas das práticas sugeridas são vídeos musicais, 
performance, declamação/leitura de poemas, videopoema, curta metragem, dentre outras.    

O proponente garante, na sua inscrição, ser o responsável pelos seus respectivos trabalhos (obras), levando em 
consideração a originalidade e autenticidade da obra e de sua autoria, declarando não haver qualquer restrição 
ou embaraço à sua exposição, publicação e/ou sua divulgação na mídia. 



O proponente autoriza a exibição e utilização de seu nome e seus trabalhos (obras) em exposições relacionadas 
ao evento, assim como na divulgação do mesmo, com os devidos créditos autorais e sem ônus. 

É vedada a submissão de propostas que contenham conteúdo preconceituoso e/ou que seja caracterizado como 
discriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres e ou conteúdo criminoso. Alertamos que serão 
desconsideradas quaisquer propostas que de alguma forma  possam ferir ou desrespeitem a legislação vigente 
e/ou os direitos humanos.  

CRONOGRAMA 
 

Submissão de propostas artístico-culturais Início: 16 de agosto 
Fim: 30 de setembro 

Resultado até 4 de outubro 

Inscrição no Caex 
(em caso de aceite) 

Início: 5 de outubro 
Fim: 11 de outubro 

Abertura da exposição dos trabalhos 
selecionados 

29 de novembro 

● Formulário 1. Submissão de propostas artístico-culturais em imagem: 
https://forms.gle/UtScgQVw8odHQRXW8 

● Formulário 2. Submissão de propostas artístico-culturais em audiovisual - vídeo: 
https://forms.gle/Q8hPaE5JT9G9PiKC9 

Entre em contato: simposiointegrado.cultura@unifal-mg.edu.br 

SUBCOMISSÃO DE ARTE E CULTURA 

Deborah Walter de Moura Castro 
Lucas Medau 

Marcela Sampaio Rodrigues de Lima 
Marta Gouveia de Oliveira Rovai  

Priscila Daiane de Moraes 
Renata Piacentini Rodriguez  


