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I MOSTRA NACIONAL DE ARTES E CRIAÇÃO 

Conectar ações e interações 

 

 

Os Encontros de Artes e Criação, promovidos pela Diretoria da Região Sul 

da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, estimulou a 

organização da I Mostra Nacional de Artes e Criação. A Mostra foi pensada para 

aumentar a visibilidade das Pessoas com síndrome de Down, usando o Dia 

Internacional da Síndrome de Down para conscientizar a sociedade a respeito de 

suas potencialidades e inclusão na comunidade, seguindo o tema CONECTAR 

sugerido pela Down Syndrome International(DSI) para este ano. 

A I Mostra de Artes e Criação reunirá produções artísticas nas Artes 

Visuais, Literárias e Performáticas e terá como ponto comum a divulgação das 

criações artísticas das Pessoas com a síndrome de Down que tenham uma 

afinidade prévia com a linguagem do Projeto, e sua história. 

 

OBJETIVOS 

• divulgar a narrativa das pessoas com síndrome de Down através das 

artes, criações e compartilhamento de suas histórias e autonomia;  

• estimular a criação e divulgação de trabalhos desenvolvidos por pessoas 

com síndrome de Down, na área da cultura. 

 

FINALIDADE 

Promover a cidadania cultural com a realização de evento nacional para 

gerar a participação e interação das pessoas com síndrome de Down e divulgar 

sua caminhada, sua história e sua produção artística. 

Conectar os sujeitos desta ação para compartilhar ideias, experiências e 

conhecimentos, possibilitando, através da arte, a defesa de direitos iguais para 

todos, alcançando as principais partes interessadas para trazer mudanças 

positivas. 

 

 

 

 



I MOSTRA NACIONAL DE ARTES E CRIAÇÃO              Página 2 de 5 
 

COMO SERÁ AMOSTRA  

As apresentações serão online e transmitidas pelo canal 

youtube.com/gentestv, onde cada palestrante, artista com síndrome de Down, 

terá um tempo máximo de 10 minutos para falar de sua trajetória na educação, 

nas artes e apresentar seu trabalho. 

 

INSTRUÇÕES EM NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS 

 

Obs.: O trabalho consiste em escrever sua história, na educação e contar um 

pouco da trajetória no mundo das artes. Procurem seguir o máximo possível as 

orientações abaixo: 

 

1. Os trabalhos devem estar relacionados ao tema da Mostra de Artes e 

Criação, conforme orientações aqui propostas com ações e estratégias 

visando melhorar e facilitar a participação das pessoas com síndrome de 

Down; 

2. Todos os resumos de trabalhos aceitos para apresentação na I Mostra 

Nacional de Artes e Criação serão publicados nas mídias da FBASD e suas 

Filiadas; 

3. As inscrições dos trabalhos serão feitas exclusivamente deforma online e 

a data limite para envio de trabalhos é 28 de fevereiro de 2021. 

4. O interessado em participar deve preencher o formulário do link: 

https://forms.gle/ZZB6zjvZFpXyGCVC8 ;  

5. Preencher o formulário disponível no link, escrever o resumo do seu 

trabalho e submeter. A confirmação de recebimento do resumo será 

enviada para o e-mail informado em 48 horas; 

6. Será considerado inscrito quem preencher a ficha de inscrição e enviar o 

resumo e material solicitado, conforme orientações descritas nesse 

documento e receber confirmação da inscrição pelos contatos indicados; 

7. Após a inscrição do resumo, o mesmo será submetido à análise da 

organização do evento e profissionais das áreas da educação e de artes. 

Podem ser sugeridas correções ou mudança no formato de apresentação 

em função do tema ou do limite de tempo de apresentação online; 

8. Os critérios de avaliação serão: clareza e forma de apresentação, redação 

adequada em relação a elaboração e gramática do tema ou da proposta 

de ação/experiência na introdução, coerência dos objetivos com métodos, 

resultados apresentados e conclusão.   

9. Acessibilidade adequada, para quem fizer apresentação oral; 

https://forms.gle/ZZB6zjvZFpXyGCVC8
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10. Os autores serão informados sobre data e hora da apresentação, com 

antecedência e marcado horário e data para ensaio.  

11. A inscrição de trabalhos deverá obrigatoriamente estar adequada a um 

dos Eixos Temáticos abaixo. 

12. A divulgação dos resumos selecionados para apresentação será feita até 

15 de março de 2021, pelos endereços informados na inscrição; 

13.  É imprescindível que todo autor esteja preparado para sua apresentação 

na data e hora indicada, com os equipamentos eletrônicos devidamente 

aferidos quanto a imagem, som e internet. 

 

EIXOS TEMÁTICOS 

1. Artes visuais (pintura, desenho, gravura, escultura, cerâmica, fotografia, 

vídeo, cinema, ‘design’, artesanato e arquitetura); 

2. Artes literárias (incluindo a produção na escrita: poesia, literatura, 

composição);  

3. Artes performáticas (com dança, música e teatro). 

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

O tempo de exposição será de 10 min, para falar e ou apresentar seu trabalho. 

Os autores terão apoio para a produção de multimídia e ensaio para a 

apresentação e serão informados posteriormente sobre a data e hora de sua 

apresentação. O evento será divulgado após dia 15 de março de 2021; 

 

FORMATO DOS RESUMOS: 

O resumo deverá estar o máximo possível, de acordo com orientações:  

1. O texto deverá ser formatado justificado, com fonte Arial, tamanho 12; 

2. O(s) nome(s) completo do(s) autor(es) deve(m) ser acompanhado(s) da 

referência à Instituição a qual está(ão) vinculado(s); 

3. O resumo deverá ter até no máximo 500 palavras, ser estruturado e conter 

os seguintes tópicos considerados obrigatórios: 

A. Título do trabalho; 

B. Área das artes propostas no eixo temático; 

C. Autor(es): 



I MOSTRA NACIONAL DE ARTES E CRIAÇÃO              Página 4 de 5 
 

1. Autor Principal responsável pela exposição-Pessoa com 

síndrome de Down: (nome completo, e-mail, instituição a 

que pertence) 

2. Co-autor: (nomes, situação (se é apoiador profissional, pais 

ou irmãos), instituição a que pertence) 

D. Três palavras-chave; 

E. Introdução; 

F. Objetivos; 

G. Conclusões; 

4. Os resumos não devem conter gráficos, tabulações, tabelas ou fotos; 

5. Serão permitidos no máximo dois autores, mesmo que seja apresentação 

de trabalhos em grupo* (sendo um autor/Pessoa com síndrome de Down 

e um co-autor-apoio necessário, preservando a autonomia) para cada 

Resumo; 

6. Será permitida a apresentação de 01 trabalho por apresentador; 

 

FORMATO DOS MATERIAIS PARA APRESENTAÇÃO:  

1. VÍDEO DE ATÉ 5 MINUTOS - Caso optem por apenas apresentar um vídeo 

e não apresentar via oral. Envie fotos de seu material de artes; 

* Os trabalhos de grupos (Como dança ou teatro ou outro), deve ter pelo 

menos 01 participantes com síndrome de Down e apresentação de grupos 

somente por vídeo e observar as normas e orientações aqui propostas. 

Obs.: Procure fazer seu vídeo contando sua história com começo, meio e fim;  

 

MANUAL DE CONTEÚDO PARA VÍDEO: 

a. Apresentação- procure se apresentar de forma natural, 

rápida e simples: - Fale quem você é, o que faz, de onde é;   

b. Ideia: apresente de forma clara a sua história e sua trajetória 

na educação e na arte apresentada; 

c. Justificativa: Por que foi importante para você participar das 

atividades que falou. Pode usar sons e imagens que combine 

com sua explanação; 

2. APRESENTAÇÃO ORAL – envie fotos ou power point de sua arte, na ordem 

para acompanhar sua fala 
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CERTIFICAÇÃO 

1. Serão certificados os autores dos trabalhos que efetivamente forem 

apresentados.  

2. Os certificados serão disponibilizados pelos endereços informados na 

inscrição. 

 

Faça sua inscrição no link:   https://forms.gle/ZZB6zjvZFpXyGCVC8 

Obs.: Para se cadastrar o candidato deverá aceitar participar e ao marcar 

sim vai direto para o questionário. É só preencher. 

 

Dúvidas contate pelo e-mail conectadown@gmail.com  ou telefone 51 - 

997240856 

https://forms.gle/ZZB6zjvZFpXyGCVC8
mailto:conectadown@gmail.com

