XIV FÓRUM NACIONAL DE ARTE ESPÍRITA
SEMINÁRIO DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS
EDITAL DE SELEÇÃO

Inspirado no tema central “Artistas Espíritas, Amai-vos e Instruí-vos”, o Fórum Nacional de
Arte Espírita promoverá a realização de Seminários técnicos/artísticos/doutrinários de
linguagens artísticas específicas, (Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Música, Poesia, Teatro,
etc…) oportunizando aos participantes instantes de compartilhamento de experiências práticas,
resultados de pesquisas, experimentações e estudos sobre o fazer artístico de cada linguagem,
com companheiros de igual interesse.
Os participantes se inscreverão previamente para participação como ouvintes nos Seminários,
a partir do interesse pela linguagem artística específica.
Os

participantes que desejarem apresentar trabalhos, como facilitadores, deverão

inscrevê-los, de 09 de dezembro de 2016 a 03 de março de 2017, por meio de formulário
próprio, constante do blog do evento <https://forumnacional.wordpress.com/>.
Os Seminários terão o formato de exposição com duração de 20 minutos, seguida de 40
minutos de debate, nas seguintes formas:
a. exposição tradicional (apenas oratória),
b. exposição ilustrada (com uso de multimeios),
c. exposição artística (com intervenção artística ao vivo).
Obs.: Com o intuito de melhor aproveitamento do tempo/objetivo desta atividade, em todos os
casos, os recursos utilizados devem ser partes integrantes e pertinentes do trabalho e não

meros apêndices decorativos destes.
O preenchimento do referido formulário, não garante a inclusão do trabalho na programação
do Fórum. O material inscrito será avaliado pela Diretoria Executiva e o Conselho Doutrinário
da Abrarte onde serão selecionados os estudos, experiências e pesquisas tendo como
critérios o interesse, a utilidade, a diversidade e o valor para o movimento artístico espírita em
geral, bem como o tempo disponível na programação do evento.
Linguagens artísticas diferentes poderão ser reunidas em mesma sala para apresentação dos
Seminários, a critério da Coordenação geral do evento.
Os facilitadores serão comunicados via e-mail até 31 de março de 2017, pela Coordenação
geral do evento, sobre a aprovação ou não dos trabalhos. Os aprovados, receberão arquivo
com slide-modelo para elaboração da apresentação, que deverão encaminhar à Coordenação
até o dia 28 de abril do mesmo ano.
Para realização dos Seminários, cada sala terá à disposição dos facilitadores, um notebook
com projetor. Quaisquer outros materiais necessários, deverão ser negociados com a
Coordenação do evento e sujeitos às possibilidades desta.
Mesmo que providenciados pelos próprios facilitadores, qualquer outro material, deve ser feito
com a ciência e concordância da Coordenação geral do evento.
Os casos omissos ou divergentes serão dirimidos pela Coordenação do evento junto à Abrarte.

Coordenação geral do evento
Informações: <https://forumnacional.wordpress.com/>
Contato: <forumnacionaldearteespirita@gmail.com>

