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CONCURSO CULTURAL “COMO EU SINTO O ISOLAMENTO SOCIAL: 

ARTE, POLÍTICA E BEM-ESTAR” 

 

1 – Do objeto do Concurso Cultural 

O Departamento de Ensino do Instituto Federal de Alagoas – Campus Piranhas vem 

convidar seus servidores e discentes a participarem do Concurso Cultural “COMO EU 

SINTO O ISOLAMENTO SOCIAL: ARTE, POLÍTICA E BEM-ESTAR”. O objetivo é 

promover a discussão sobre como estamos pensando e vivendo este período de isolamento 

social, além de reconhecer os talentos artísticos do Campus. 

O concurso consiste em criar obras artísticas visuais – a saber desenho (técnicas variadas), 

pintura (técnica variada) e artes gráficas (criação em software) – ou textos artísticos 

(poesia, poema, narrativas curtas), onde se expressem as sensações diárias (individuais 

ou coletivas) no contexto do isolamento social.  

2 – Da participação 

Poderão participar do Concurso Cultural servidores, alunos e ex-alunos do Campus 

Piranhas. 

3 – Das inscrições 

As inscrições devem ser feitas através de formulário na plataforma google 

(https://forms.gle/eKHYzug2rUm7msnj7), a partir da divulgação deste edital até o dia 05 

de junho de 2020. A imagem ou texto deverão ser anexados já no formulário, em extensão 

JPG ou PDF. Só estará devidamente inscrito o participante que receber e-mail 

confirmando o aceite de sua inscrição. Todas as autorizações de cessão de imagem 

deverão ser assinaladas SIM, se o participante for menor e o responsável não concordar, 

a obra será desclassificada. 

4 – Da comissão julgadora 

As obras serão avaliadas pelo professor de Artes do Campus, Prof. Pablo Fabricio da 

Conceição que, mediante a análise de criatividade, ligação com o tema, utilização da 

técnica e impacto da obra, escolherá 05 (cinco) obras que serão postas em votação pela 

comunidade acadêmica, dos dias 08 a 12 de junho de 2020. Os cinco finalistas serão 

https://forms.gle/eKHYzug2rUm7msnj7
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entrevistados, de forma on line, para explicar o processo de produção e apresentar a obra, 

e a entrevista será apresentada no Canal do Youtube deste Departamento de Ensino, tal 

como nas redes do Campus. 

5 – Dos resultados 

Os cinco finalistas serão apresentados no dia 08 de junho de 2020. O mais votado será 

conhecido no dia 15 de junho de 2020. 

6 – Da premiação 

O participante com mais votação será premiado com 02 (dois) livros, um de sua escolha 

e um de escolha livre da organização. O livro da escolha do participante deverá constar 

no formulário de inscrição, ter valor de até R$ 100,00 (cem reais), sendo aceita apenas 

UMA indicação, independente se o valor for menor. Os livros serão entregues assim 

que estiverem disponíveis, na casa do participante, se este morar em Piranhas ou em 

cidade circunvizinha, seguindo as orientações de saúde vigentes, no contexto de 

pandemia, ou após o período de isolamento para aqueles que não moram na cidade. 

7 – Outras disposições 

Quaisquer outras dúvidas, além dos pontos especificados, deverão ser tratadas juntos à 

organização do concurso pelo whatsapp (82) 981728645. 

 

Piranhas, 25 de maio de 2020 

 

 

 

_______________________________________ 

Prof. Pablo Fabricio da Conceição 

Chefe do Departamento de Ensino 
 


