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A Mostra Cultural/2020 do IFSC Xanxerê acontecerá em paralelo à Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia no período de 10 a 12/11/2020 com formato on-line não competitivo.
OBJETIVO
Oportunizar um espaço de divulgação e valorização dos talentos artísticos e culturais que
permeiam a comunidade escolar, buscando integração e socialização de experiências
criativas.
PÚBLICO ALVO
Estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio e eventuais convidados.
CRONOGRAMA
Até 28/10/2020 – Manifestação de interesse dos estudantes por meio do preenchimento
do

formulário

de

inscrição

via

plataforma

oficial

do

evento:

https://www.even3.com.br/snctifscxxe2020/
10 a 12/11/2020 – Exibição do material digital editado em conformidade com a
programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, destinando um dia para as
apresentações de cada curso:
*10/11/2020 – Curso Técnico em Alimentos;
*11/11/2020 – Curso Técnico em Informática;
*12/11/2020 – Curso Técnico em Mecânica.

LINGUAGENS
Os estudantes poderão se inscrever individualmente ou em grupo utilizando múltiplas
formas de expressão artística e cultural, tais como canto, música, declamação, poesia,
pintura, desenho, fotografia, audiovisual, paródia, teatro, dança, stand-up, entre outras.
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. Todas as inscrições deverão ser realizadas por meio do preenchimento do formulário
junto a plataforma EVEN3 no prazo acima indicado compartilhando arquivo digital via
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Google Drive;
2. As inscrições são gratuitas;
3. Apresentações que envolvam performance (canto, dança, encenação, declamação,
etc.) deverão ser gravadas em vídeo; imagens e textos deverão ser enviadas por meio de
arquivos no formato JPEG ou PDF;
4. As performances poderão ter a exibição reduzida no processo de edição a fim de
contemplar maior número de apresentações;
5. É permitido o envio de inscrições em mais de uma linguagem (ex.: canto e fotografia),
recomendando-se o não envio de mais de uma apresentação na mesma linguagem (ex.:
duas performances de dança);
6. A apresentação deve, obrigatoriamente, envolver estudantes atualmente matriculados
no IFSC Xanxerê, podendo haver a participação de convidados. Não será permitida a
participação exclusiva de terceiros;
7. A Comissão de Eventos poderá vetar a apresentação se esta conter ofensas,
manifestações preconceituosas, manifestações político-partidárias ou qualquer outro ato
não condizente com o objetivo do evento;
8. Os participantes da mostra cultural terão sua participação reconhecida mediante
atribuição de nota extra no componente curricular Artes no III Trimestre/2020;
9. Ao realizar a inscrição, os participantes autorizam a divulgação da sua imagem nas
redes sociais do IFSC Xanxerê.
10. A inscrição dos participantes é espontânea, não havendo nenhuma forma de prejuízo
aos estudantes não inscritos.
11. Em caso de dúvidas, enviar e-mail para giovana.bianca@ifsc.edu.br. Assunto: Mostra
Cultural.
12. Casos omissos serão deliberados pelos integrantes da Comissão de Eventos.

Xanxerê, 13/10/2020.
Comissão de Eventos
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