
I FESTIVAL DA MULHER DO IFPB-PI: JUNT@S SOMOS MAIS FORTES

O I Festival da Mulher, que acontecerá dia 31 de março de 2020, das 9h às 12h20, tem como
proposta incentivar os estudantes a refletirem sobre a temática da relação de Gênero, se
tratando neste contexto da "MULHER", utilizando a ARTE como meio para expressar a
reflexão.

REGULAMENTO

a) As inscrições para o evento ocorrerão no período de 04 a 16 de março de 2020 pelo link:
https://forms.gle/7diiVgS5WEhZdfRi7

b)Os alunos e servidores do IFPB-PI poderão se inscrever em qualquer uma das linguagens
artísticas abaixo:

1. Exposição Fotográfica “A mulher que me inspira” (inscrição individual)

2. Poesia (inscrição individual)

3. Artes Visuais “Mulheres que lutam”: desenho, quadrinho, ou outro (inscrição
individual)

4. Teatro (inscrição individual ou de grupos - até 10 estudantes por grupo)

5. Musica (inscrição individual ou de grupos de até 5 estudantes)

6. Produção audiovisual (inscrição individual ou de grupos de até 5 estudantes)

7. Dança (inscrição individual ou de grupos - até 10 estudantes por grupo)

b) Os temas a serem tratados nas criações artísticas são exemplificados a seguir: feminismo;
violência contra a mulher; feminicídio; a mulher mercado de trabalho; mulher, vitória e
superação; a mulher e a conquista de direitos; direito ao amor; “meu corpo, minhas regras”; A
história das Greves pelas mulheres; A atuação da mulher no canteiro de obras da construção
civil; Mulheres na política; Segregação de gênero no espaço geográfico.

d)Os alunos receberão 1 ponto (um ponto) em uma das notas em 2 (duas) disciplinas que
escolherem. No formulário de inscrição. O aluno deve indicar no formulário as disciplinas
escolhidas para o recebimento da pontuação.

e)O período de recebimento das modalidades fotografia e poesia deverão ser enviadas até o
dia 18 de março de 2020 para que haja tempo para organização das exposições;

f)As exposições fotográficas e poesias serão realizadas ao longo da semana de 23 a 31 de
março e 01 a 03 de abril de 2020.

* Tamanho da Fotografia deve ser de 15x20, o estudante deve entregar sua fotografia impressa ou
revelada.

g) As demais criações artísticas deverão ser apresentadas no dia 31 de março de 2020, no
turno da manhã, conforme inscrições realizadas e cronograma de horários a serem
divulgados pela comissão organizadora do evento.

* Todos podem participar do Festival mas as pontuações serão apenas para os estudantes do Ensino
Médio.

Comissão organizadora

https://forms.gle/7diiVgS5WEhZdfRi7

