
CHAMADA PARA MOSTRA CULTURAL DA VI SEMANA DE CONSCIÊNCIA
NEGRA 2021

Brumado, 08 de novembro de 2021.

O  Instituto  Federal  da  Bahia  -  IFBA,  Campus  Brumado,  apresenta  a  VI  Semana  da
Consciência  Negra -  IFBA campus Brumado, com o tema: “Um povo que conhece sua
história sabe que nenhuma luta é em vão". O evento será realizado nos dias 18 e 19 de
novembro, em formato virtual,  por compreender  que o contexto pandêmico ainda impõe
riscos à saúde da comunidade interna e externa ao IFBA.

A Mostra Cultural faz parte da programação do evento e visa socializar e divulgar produções
artísticas que promovam reflexões acerca da tradição e cultura afro-brasileira e ressaltar a
relevância  de  se  trabalhar  a  consciência  negra  nas  escolas  como  forma  de  combater  o
preconceito e o racismo em nossa sociedade.

1. TEMA

“Um povo que conhece sua história sabe que nenhuma luta é em vão" traz como foco as

contribuições culturais, as trajetórias de luta e os movimentos de resistência da população

negra no Brasil.

1.1 Subtemas

Como forma de delimitar mais o tema da mostra cultural, segue abaixo a sugestão de alguns 

subtemas que podem ser adotados pelos participantes:

● Contribuições culturais do povo negro;
● História e movimentos de resistência;
● Racismo, discriminação racial e preconceito
● Influência africana
● Educação e questões raciais
● Direito à igualdade e equidade



2. OBJETIVO GERAL

Com foco no tema ‘Um povo que conhece sua história sabe que nenhuma luta é em vão’
objetivamos  promover  a  reflexão  acerca  das contribuições  africanas  para  a  formação  e  a
constituição da sociedade brasileira, buscando ressaltar suas valiosas contribuições nos aspectos
culturais,  sociais,  econômicos,  históricos,  musicais,  literários,  artísticos,  religiosos  e
arquitetônicos.

3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1.  Podem  participar  do  evento,  os  estudantes  da  educação  básica,  técnica,
profissional, regularmente matriculados, na rede pública e privada;

3.2.  É  vedada  a  participação  dos  membros  da  Comissão  Organizadora  da  IV
Semana da Consciência Negra 2021;

 4. DA INSCRIÇÃO

4.1. A inscrição é gratuita e estará aberta de 08 a 16 de novembro, e é obrigatório que o
trabalho se enquadre no tema da semana:  ‘Um povo que conhece sua história sabe que
nenhuma luta é em vão’.
4.2. Serão aceitos vídeo em diversas linguagens artísticas, tais como música (autoral ou
cover), dança, performance, teatro, leitura e interpretação de poesia e demais produções
textuais, artes visuais, vídeo-documentário, curta-metragem.

4.2. As inscrições podem ser feitas de forma individual, por meio de formulário eletrônico 

através do link https://www.even3.com.br/scn2021bru/;

4.2.1.  Cada participante deverá realizar  sua inscrição  da atividade,  informando os dados

(nome completo, CPF, e-mail e telefone);

4.3 O participante deverá realizar  a inscrição da atividade, que será apresentada por meio de
vídeo, anexada ao formulário disponibilizado dentro da plataforma do evento, no endereço:
https://www.even3.com.br/scn2021bru/   

4.4 4.3.1. O vídeo deverá ser anexado no ato da inscrição.

4.4.1. O vídeo deverá ser anexado no ato da inscrição e em formatos compatíveis com o

YouTube, tais como “.MP4” “AVI” “WMV”;

4.4.2. O arquivo deverá ser nomeado com o título da apresentação, local/município, série e o
nome da escola, e não deverá exceder o máximo 5 minutos de duração, filmado na posição
horizontal com qualidade full HD ou superior;



4.4.4. Em caso de dificuldade no upload do arquivo deverá ser inserido o link do arquivo no 

ato da inscrição, que possibilite o download do mesmo;

4.5 Todo o processo do evento ocorrerá de forma virtual;

4.6 Os trabalhos que apresentarem indícios de plágio ou cópia explícitos, serão 
desclassificado;

4.7 Para a seleção dos trabalhos, será realizada uma avaliação levando-se em conta os 
seguintes critérios:

5. Critérios

1. Produção e organização do vídeo (qualidade do som e imagem, linguagem e objetividade)
2. Adequação ao tema
3. Habilidade de comunicação e expressão
4. Criatividade/ Originalidade

6. TERMOS

6.1. Para a Mostra Cultural á exigido o termo de uso de imagem e som, com veiculação livre 
nas mídias;

6.1.1. No ato da inscrição o participante declara se responsabilizar pelos direitos autorais e
que não fere direito  de imagem de terceiros,  nem incorrer  em plágio.  Além disso,  cede
direito ao IFBA- Campus Brumado, em divulgar gratuitamente a sua produção, concordando
em ceder direito de imagem e som.
6.1.2 O estudante com idade inferior a 18 anos deverá anexar o termo de autorização da
publicação e uso da imagem assinada por pais/responsáveis no ato da inscrição.

7.  EXPOSIÇÃO
7.1. Os trabalhos que atenderem aos critérios dos itens 3, 4 e 5 serão publicados de forma
virtual na VI Semana da Consciência Negra 2021, entre os dias 18 a 19 de novembro de
2021, através do Canal da TV IFBA Campus Brumado no Youtube.

8. CRONOGRAMA

Inscrição e envio dos trabalhos até dia 16 de novembro de 2021.

Apresentação dos trabalhos 18 de Novembro de acordo com a programação do evento.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS



10.1. O ato de inscrição dos trabalhos implica na integral aceitação por parte dos inscritos nos
termos deste Regulamento.

10.2. Caso ocorram dúvidas ou exista a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a
Mostra Cultural, entre em contato pelo email: neabi.bru@ifba.edu.br;

10.3. Casos omissos serão avaliados e julgados pela Comissão Organizadora;

Desde já agradecemos o interesse na VI Semana de Consciência Negra do IFBA campus
Brumado e contamos com sua participação.


