
Edital de oficinas e bazar Cria FAV 2019 
 

A Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás convida           
discentes, docentes, servidores e a comunidade para participarem das oficinas e           
bazar do Cria FAV 2019, que acontece de 23 a 27 de setembro. O evento é                
organizado pelos alunos juntamente com a direção da FAV e busca trazer            
ex-alunos, titulados “crias” da FAV, dos cursos de Artes Visuais (Bacharelado e            
Licenciatura), Arquitetura e Urbanismo, Design de Ambientes, Design gráfico e          
Design de Moda, para que se juntem a comunidade UFG com o propósito de              
ensinar e aprender nessa semana de integração. 
 
O evento 

● O evento acontece de 23 a 27 de setembro de 2019. 
● No período matutino conta com a programação de palestras de 10:00 às            

11:40. 
● No período vespertino e noturno haverá palestras e oficinas das 15:00 às            

19:40. 
● O bazar acontece todos os dias em todos os horários. 
● Na sexta (27) às 17:00 será realizada a pizzada. 
● Inscrições pelo site fav.ufg.br 

 
Exibição de conteúdo independente 

● Está permitido o envio de propostas de exibição de conteúdos independentes           
(exemplo: trabalhos acadêmicos, pesquisas e projetos, trabalho de conclusão         
de curso, conteúdo para roda de conversa etc.) 
 
A comissão organizadora do evento se compromete a analisar e alocar todas            

as exibições de conteúdo cadastradas de acordo com o espaço físico da Faculdade             
de Artes Visuais e suas mediações, entretanto não garante que todos os conteúdos             
cadastrados serão possíveis de serem realizados. 

 
● Os interessados devem enviar a proposta de exibição de conteúdo pelo forms            

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZA
HpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform até o dia 09/09/2019. 

● Dia 11/09 serão confirmadas as exibições de conteúdo participantes do Cria           
FAV 2019. 
 

 
As palestras 

● As palestras são abertas a todo o público e gratuitas. 
● Serão ministradas por ex-alunos, professores e profissionais do mercado de          

trabalho. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZAHpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZAHpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform


 
 
As oficinas 

● Será cobrado o valor de R$ 5,00 para cada oficina. O dinheiro arrecadado             
será investido em materiais para as oficinas e pizzada. 

● As oficinas são abertas para todo o público, mediante inscrição prévia e            
respeito ao número de vagas. 

● As inscrições serão realizadas na semana anterior ao evento, de forma           
online. 

● O pagamento de cada inscrição será realizado no início da oficina (somente            
em dinheiro). 

● Os interessados em ministrar oficinas devem enviar a proposta de oficina 
pelo forms 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZA
HpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform até o dia 09/09/2019. 
 
○ O que deve constar na proposta de oficina: 

 
1. Nome da oficina  
2. Nome dos responsáveis envolvidos 
3. Foto de quem irá ministrar a oficina (para as postagens do evento) 
4. Explicação breve sobre o conteúdo 
5. Foto(s) de referências sobre o conteúdo 
6. Capacidade de vagas para a oficina  
7. Informação da necessidade de projetor 
8. Orçamento de materiais de acordo com o número de vagas estabelecidas           

(deixar explícito se não precisar comprar materiais para a oficina) 
9. Informação sobre preferência ou restrição de dias e horários para a           

realização da oficina 
10. Informação se há disponibilidade e interesse de que a oficina se repita            

por mais de um dia/horário durante o evento. 
 

● A comissão organizadora do evento se compromete a analisar e alocar todas            
as oficinas cadastradas de acordo com o espaço físico da Faculdade de            
Artes Visuais e suas mediações, entretanto não garante que todas as oficinas            
cadastradas serão possíveis de serem realizadas. 

● Dia 11/09 serão confirmadas as oficinas participantes do Cria FAV 2019 
 
O bazar 

● O Cria FAV permite a venda de comidas, roupas, artesanatos, bottons…           
desde que o(a) vendedor(a) se comprometa a doar 1 (um) item de seus             
produtos para o evento. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZAHpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZAHpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform


● Todos os itens doados serão sorteados durante a realização do evento 
● Os interessados em participar como vendedor(a) do bazar devem 

encaminhar suas propostas pelo forms 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZA
HpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform  até dia 09/09/2019. 
 
○ O que deve constar na proposta de bazar: 

 
1. Produtos a serem vendidos 
2. Nome dos responsáveis pelas vendas 
3. Qual produto será doado para o evento 
4. Foto(s) dos produtos 
5. Forma de exposição dos produtos (exemplo: mesa ou cadeira) 

 
● Se no momento do sorteio o(a) sorteado(a) não estiver presente, será           

sorteado novamente até que alguém receba o prêmio sorteado. 
● O bazar é aberto para qualquer pessoa com interesse em vender algum            

produto. 
● A comissão organizadora do evento se compromete a analisar e alocar todas            

as propostas de bazar cadastradas de acordo com o espaço físico da            
Faculdade de Artes Visuais e suas mediações, entretanto não garante que           
todas as propostas cadastradas serão possíveis de serem realizadas. 

● Dia 11/09 serão confirmadas as vendas participantes do bazar no Cria FAV            
2019. 
 
A direção da Faculdade de Artes Visuais se compromete a emitir certificados            

de participação do evento para todos os envolvidos, seja como ouvinte; palestrante;            
oficineiro; monitor; fotógrafo; equipe de organização. 

 
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail criafav2019@gmail.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZAHpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFRERHYXPSzGVzMsyc5sZAHpJv9Ugc0YLv677_ONOvDnRZg/viewform
mailto:criafav2019@gmail.com

