
BioSemana 2021

Chamada Aberta para Exposição Cultural

1. Objetivo

Promover atividade de cunho artístico e cultural no evento “BioSemana 2021”, a fim

de enriquecer o evento com obras pertinentes ao debate sócio-ambiental.

2. Participação

Aberto à toda comunidade, da qual os proponentes poderão ser de qualquer faixa

etária e nacionalidade. Sendo que este deverá ter os direitos autorais sobre a obra submetida.

3. Das inscrições

A inscrição deverá ser realizada do dia 25 de maio de 2021 à 05 de junho do mesmo

ano, sendo unicamente via formulário online (https://forms.gle/rHqrwTSH2xtgUU276).

Só poderá ser submetida uma (01) obra por vez.

Não há número limite para submissão de obras por autor, no entanto, este deverá

cadastrar cada uma delas preenchendo novamente o formulário.

Em caso de proponentes menores de idade, o responsável legal deverá preencher a

declaração (Anexo I), autorizando a inscrição.

E, em caso de obras nas quais apareçam pessoas, essas deverão autorizar o uso de

imagem através do preenchimento devido do Anexo II.

4. Das obras

https://forms.gle/rHqrwTSH2xtgUU276


Os critérios para a submissão de cada obra serão de acordo à qualidade técnica e a

importância sócio-ambiental. Ademais, é permitido aos participantes total liberdade poética

(seja na edição ou na técnica) desde que não desrespeite os direitos humanos, nem incite o

ódio, a violência ou discriminação de qualquer natureza.

As obras poderão ser de qualquer linguagem artística (artes visuais, literatura, música,

teatro, dança, etc) e deverá contar com classificação livre.

5. Da seleção e divulgação dos resultados

As obras serão analisadas e selecionadas por uma comissão específica que avaliará se

elas estão de acordo com as prerrogativas deste edital, se possuem qualidade técnica e

importância sócio-ambiental.

Os selecionados serão contatados via e-mail até o dia 10 de junho de 2021.

6. Da exposição

A exposição ocorrerá durante o evento, entre os dias 14 e 18 de junho de 2021, no

qual as obras serão exibidas durante os intervalos do evento.

Para além disso, as obras também serão expostas na página do instagram da

“BioSemana 2021”.

Os artistas/autores participantes receberão certificado referente a sua participação na

exposição.

7. Disposições gerais

Em caso de dúvidas, contatar o Centro Acadêmico de Biologia, comissão

organizadora da Exposição Cultural “BioSemana 2021”, via e-mail

(cabiologia@uesb.edu.br) ou via Instagram (@cabio.uesb).

mailto:cabiologia@uesb.edu.br


ANEXO I

Declaração do responsável legal

Eu,___________________________________________________, portador de RG

_________________, e CPF ________________, na condição de responsável legal por

____________________________________________, inscrito(a) no RG

_______________________, e CPF ____________________________, AUTORIZO a

inscrição nessa chamada aberta para Exposição Cultural.

Data e local

________________________________________________________

assinatura



ANEXO II

Declaração de uso de imagem

Eu,___________________________________________________, portador de RG

_________________, e CPF ________________, AUTORIZO o uso de minha imagem

(ou do menor _______________________________ sob minha responsabilidade) em

fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada no trabalho

___________________________________.

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem

acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas

modalidades. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha

imagem ou a qualquer outro.

Data e local

________________________________________________________

assinatura


