

UNIVERSIDADEFEDERALDORIOGRANDE
PROGRAMADEPÓS-GRADUAÇÃOEMEDUCAÇÃOAMBIENTAL 
XIIIENCONTRODEDIÁLOGOSCOMAEDUCAÇÃOAMBIENTAL 
IIIMOSTRALATINO-AMERICANADEARTEEEDUCAÇÃOAMBIENTAL 
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IIIMOLA–MostraLatino-AmericanadeArteeEducaçãoAmbiental 


A Universidade Federal do Rio Grande-FURG,situadanoextremosuldoEstadodo
RioGrandedoSul,pormeiodoProgramadePós-GraduaçãoemEducaçãoAmbiental–
PPGEA, promove a III MOLA - Mostra Latino-Americana de Arte e Educação
Ambiental. A Mostra é uma ação organizada pelos/as discentes e egressos do
PPGEA/FURG e ocorre paralelamente ao XIII EDEA - ENCONTRO E DIÁLOGOS
COMAEDUCAÇÃOAMBIENTAL,queaconteceentreosdias25a30deoutubrode
2021. 

1.DATEMÁTICA: 


1.1.Comofitodereunirexpressõesartísticas,realizadasporprofissionaisounão,para
dialogar com a Educação Ambiental por meio de diferentes linguagens,aIIIMOLA
convida a todos/as os/as interessados/as a submeterem obras que se relacionem
duplamente com a temática “Precisamos falar de cotidianos”, em consonância com a
temáticaescolhidapeloXIIIEDEA,e,numespectroamplo,comocampodaEducação
Ambientaleseusprocessos. 




Nesse sentido, todas as obras devem expressar a temática supracitada a partir de
narrativasporquaisquergêneros,sejamficcionaisounão. 

2.DOSOBJETIVOS: 


2.1.SãoobjetivosdaI IIMOLA: 


2.1.1. Estimular, promover e expor no formato virtual com as diversas manifestações
estéticas sobre as questões relacionadas com a temática “Precisamos falar de
cotidianos”; 
2.1.2.Refletirpormeiodosprocessosdecriaçãoartísticaatemáticaapresentada; 
2.1.3.Dialogarpormeiodaartecomoutroscamposdoconhecimento; 
2.1.4.Divulgaraproduçãodeexpressõesartísticaseculturaisemmeiovirtual. 

3.DASCONDIÇÕESPARAINSCRIÇÃO: 

3.1.Podemseinscreverquaisquerpessoascomidademínimade18anos. 
3.2. Menores de idade poderão participar mediante inscrição e autorização a ser
realizadapelos/asresponsáveisouprofessor/a,desdequepossuamautoriadaprodução
enviada. 
3.3. Não é necessárioqueaproduçãosejarecente,inéditaouproduzidaespecialmente
paraaMostra,podendosertrabalhoexistenteouadaptaçãodele. 
3.4.O/aparticipantepodeseinscrevercommaisdeuma(01)produçãodeexpressão 
artística nas categorias de sua escolha, desde que a inscrição de cada obra seja
encaminhadaseparadamente,eespecificadaacategoria. 
3.5. Não são aceitas produções publicitárias ou de propaganda empresarial,comercial
oupolítico-partidária. 
3.6.ÉvedadaaparticipaçãodosmembrosdaComissãoOrganizadora. 


4.DASINSCRIÇÕES: 

4.1. As inscrições são gratuitas e ocorrerão no período de 01 de agosto a 12 de
setembrode2021. 
4.2.AsinscriçõesserãorealizadasviaSistemadeInscrições-SINSC/FURG,pormeio
dolinkhttps://sinsc.furg.bredevemserfeitasdeformaindividual. 
Produçõescoletivaspodemapontarcoautores/asnoscréditos,desdequeeleito/aum/a
representantenomomentodainscrição. 
4.3. No caso das categorias Dança e Escola pelo menos um/a dos/a membros/a da
equipedeverealizarainscrição. 
4.4.Todasasinscrições,independentementedamodalidade,deverãoserrealizadasde 
maneira digital, com preenchimento do formulário que,automaticamente,liberaouso
daobraparapublicaçãoemredessociaisepáginaeletrônicadoevento. 
4.5.Nãos erãoaceitostrabalhosenviadosviaCorreios,ouporoutrosmeiosdigitaise 
eletrônicos. 
4.6.Apósencerradooperíododeinscrições,nãoserãoaceitospedidosderecursossob 
quaisquera legações. 
4.7.AComissãoOrganizadoranãoseresponsabilizapelospossíveisproblemastécnicos
noenviodasobras. 





5.DASESPECIFICAÇÕESECATEGORIAS: 

5.1. As produções consideradas na III MOLA podem ser executadas por meio das
seguintesexpressõesartísticas: 

5.1.1.ProduçõesVisuais: 

Categoria1-Fotografia:Asproduçõesvisuaisdeverãoternomínimo300dpie 
formato/extensão JPEG.Recomenda-sequeasimagenssejamsalvasemresoluçãoque
não exceda o tamanho de 2GB. O/ainteressado/adevefazerouploaddoseutrabalho
viaformuláriodeinscrição. 

Categoria2-Ilustração:Asproduçõesvisuaisdeverãoternomínimo300dpie 
formato/extensãoJPEG.Serãoaceitasilustraçõesemgrafite,nanquime/ouaquarela, 
colagem,coloridasouempretoebranco,quenãoexcedamotamanhode2GB.O/a 
interessado/adevefazerouploaddoseutrabalhoviaformuláriodeinscrição. 

5.1.2.ProduçõesAudiovisuais: 

Categoria 3 - Audiovisual: Podem ser inscritas produções de qualquer gênero, em
formatodearquivonasextensões.MPEG-4,.MP4e.MOV,comduraçãomínimade1
minutoemáximadeaté2minutos,vialinkdearmazenamentoemplataformaonline,a
exemplo de YouTube, Vimeo e outros, que deve ser apontado via formulário no
momentodainscrição. 
Obs:Ainscriçãoserávalidadasomenteseovídeopuderservisualizadolivrementeou
pormeiodeusodesenha(indicadanoformuláriodeinscriçãoem“observações”). 

Categoria 4 - Dança: Podem ser inscritasproduçõesdequalquergênero,emformato
de arquivo nas extensões .MPEG-4, .MP4 e .MOV, com duração máxima de até 5
minutos, via link de armazenamento em plataforma online, a exemplo de YouTube,
Vimeoe outros,quedeveserapontadoviaformulárionomomentodainscrição. 
Obs:Ainscriçãoserávalidadasomenteseovídeopuderservisualizadolivrementeou
pormeiodeusodesenha(indicadanoformuláriodeinscriçãoem“observações”). 

Categoria5-Música: Podemserinscritasproduçõesdequalquergênero,emformato
de arquivo nas extensões .MPEG-4, .MP4 e .MOV, com duração máxima de até 5
minutos, via link de armazenamento em plataforma online, a exemplo de YouTube,
Vimeoe outros,quedeveserapontadoviaformulárionomomentodainscrição. 
Obs:Ainscriçãoserávalidadasomenteseovídeopuderservisualizadolivrementeou
pormeiodeusodesenha(indicadanoformuláriodeinscriçãoem“observações”). 


5.1.3.ProduçõesTextuais: 

Categoria 6 - Poesia: As produções devem respeitar a estrutura composicional de
título,versoseestrofeseoestilo,escolhaslinguísticas,efeitossonoroserimas.Devem
estaremformatoPDFenãoexcederolimitedetamanhode1lauda. 






5.1.4.Produçãoescolar: 
Categoria7-Escola:Estacategoriaabrangeproduções(visuais,audiovisuais,textuais)
realizadas por estudantes de todos os níveis de ensino, desde que mediados por
professor/aresponsável, ecabemasespecificaçõestécnicasmencionadasacima. 


5.2.Asproduçõesartísticasdeverãoserdigitalizadas,fotografadasougravadascomboa 
qualidade. 

5.3.Nenhummaterialdeveráterqualquertipodeinserção(marcad’águaetc.). 

5.4.Todososmateriaisdeverãoserenviadosporformuláriodigitaleosarquivosdevem
estarnomeadoscomtítuloeoanoemqueaproduçãofoirealizada. 

6.DOSTERMOSDERESPONSABILIDADE: 

6.1.Aorealizarainscrição,o/aparticipantedeclaraqueaproduçãoédesuaautoria,que
não infringe direitos de terceiros/as e não incorre em plágio com reprodução total ou
parcial. 

6.2. O/a participante concorda em cederodireitodeimagem,desomedereprodução
ao PPGEA/FURG, em caráter gratuito, não sendo a instituição promotora obrigada a
pagarqualquerremuneração,portempoindeterminado. 

6.3.Emcasodeimagensnasquaisapareçamterceiros/as,o/aparticipantedeclaraquese
responsabiliza pelo direito de uso de imagem da/s pessoa/s, e pela existência de
quaisquerp ossíveisreclamaçõespordireitosdeimagem. 

7.DASELEÇÃO: 

7.1. Após uma triagemrealizadapelacomissãoorganizadoraaconsistirnaverificação
doatendimentodoscritérioseliminatóriosdesteedital(arroladosnoitem7.2),asobras
inscritas passarão por uma curadoria composta por especialistas, entre as expressões
artísticas, que selecionarão 2 trabalhos de cada categoria, os quais serão expostos
durante o XIII EDEA (de 25 a 29 deoutubrode2021).Todosostrabalhos,excetoos
eliminados, serão inseridos na Galeria Virtual do evento, por meio do site
https://3mola2021.wixsite.com/my-site 

7.2.Sãocritérioseliminatórios: 

a)NãopreencheroformulárioSINSC; 
b) A obra não estar relacionada com a temática do evento e com o campo, numa
perspectivaampliada,daEducaçãoAmbiental; 
c)Aobrapossuirconteúdoofensivooualusivoqueatentecontraterceiros/as1;  
d) A obra apresentar baixa qualidadedeáudioe/ouimagens,queimpossibiliteanálise
porpartedaCuradoria; 
e)Aobranãoatenderaosformatossolicitados;e 
f)Aobranãoserautoral. 

1 As produções artísticas não devem conter imagens obscenas, pornográficas, que façam apologia à
pedofilia, ao crime ou que reproduzam qualquer discurso de ódio e/ou de discriminação por questões




étnico-raciais, religiosas, de gênero ou de orientação sexual, bem como façam difamação, ofensa ou
calúniacontraindivíduo,instituições,organizaçõesougrupos. 


7.3.Sãocritériosclassificatórios: 

a)Aqualidadetécnica,acomposiçãosonora/visualeacriatividadedaobra; 
b)OpotencialdaobraparaosprocessosdeEducaçãoAmbiental; 
c)Abordagemdatemáticaapartirdaproduçãodeexpressãoartística; 
d)Ostrabalhosemportuguês,possuirlegendaedescriçãoemespanhol,evice-versa; 
e)Nocasodosvídeos,possuirrecursoquecontribuaparaainclusãodepúblicoc om 
deficiênciaauditiva. 



8.DOSRESULTADOS: 

Dosresultados(datriagemedaseleçãodas2obras)nãocaberecurso. 

O resultado dos trabalhos selecionados para a III MOLA serádivulgadonodia22de
outubro de 2021.OslinksserãodivulgadosnapáginadaMostra,bemcomonasredes
sociais. 


9.PROGRAMAÇÃO 
Aberturadasinscrições 
01/08/2021 
Divulgaçãodasobrasparticipantes 
de22/09/2021a22/10/2021 
Divulgaçãodasobrasselecionadas 
22/10/2021 


10.DACERTIFICAÇÃO: 

AsobrasselecionadasreceberãoCertificadoDigitaldacomissãoorganizadoradaIII 
MOLA,juntamenteaoXIIIEDEA,eserãopublicadasnosAnaisdoevento. 

11.DACOMISSÃOORGANIZADORA: 

11.1.O
 rganizadores/as: 

BrunaSantosBevilacqua 
KarineFerreiraSanchez 
LeandroCostaFávaro 
MariaCristinaPastore 
VanessadosSantosMoura 


11.2.C
 uradoria: 
● Categoria 1 - Fotografia: Washington Ferreira tem Graduação em
Oceanologia (1995); Graduação (não concluída) em Educação Artística.
Mestrado em Oceanografia Biológica e DoutoradoemEducaçãoAmbientalna




●

●

●

●



FURG. Pós-Doutorados nos PPG. Geografia; PPG. Educação Científica e
Tecnológica, na UFSC; PPG. Gerenciamento Costeiro e PPG. Educação
Ambiental naFURG.Atuanosseguintestemas:DiagnósticosSocioambientais,
Gestão Ambiental e GerenciamentoCosteiro;AnáliseDocumental;Divulgação
Científica; ProduçãodeMaterialDidáticoeProduçãoCultural(livros,histórias
em quadrinhos, vídeo documentários, ensaios textuais e exposições
fotográficas). 

Categoria2-Ilustração:WagnerPassosnasceuecresceunaVilaSãoMiguel,
em Rio Grande. É doutor em Educação Ambiental pela FURG e cartunista,
publicando nos jornais Agora, Zero Hora e Pasquim 21. Comseupai,opoeta
Ivonei Peraça, publica diversos livros, sendo omaisrecenteolivroinfantil"O
Boto Charlie". Participa do Observatório dos Conflitos e é responsável pela
Coordenadoria de Atividades Culturais – COAC do IFSul–CâmpusPelotase
pelocoletivodepublicaçõesindependentesUsinadasArtes.  

Categoria 3 - Audiovisual: Cláudio Azevedo é professor de Artes Visuais
(FURG/UFPel) e educador ambiental. É coordenador no PIBID/FURG. Suas
produções perpassam projetos artísticos e pedagógicos envolvendo fotografia,
audiovisual, instalações, sonoridades e escritos poéticos que versam sobre
temáticas ambientais, vegetarianismo e saúde mental. Coordena o Grupo
ARTƎECOS:núcleodeestudosepráticasartísticasecosóficas-CNPq. 

Categoria 4 - Dança:KarianePastoreBarrosnasceuecresceunacidadedo
Rio Grande/RS. Possui formação na área de Marketing e Propaganda. Atua
como bailarina, coreógrafa e influencer. Criou o curso”Influencer digital do
zero”. Dançou com Ricky Martin e Maluma, entre outros artistas do cenário
nacional e internacional. Em seu currículo possui um ano de turnê por todo o
Brasil com o grupo “Raça Negra”. Foi bailarina da TVRecord,daTVGlobo,
emprogramascomoLegendárioseDingDong,entreoutros.Atravésdaarteda
dança conheceu vários países. Atualmente reside e trabalha em Miami, nos
EstadosUnidos,coreografandoartistasbrasileiroseinternacionais. 

Categoria5-Música:FláviodaSilvaMendesMúsicoprofissionalamaisde
20 anos, sendo a quase totalidade deste período destinada as sonoridades
estilísticas do Pampa, compartilhadasatravésdefandangos,shows,festivaisde
músicanativistaeapresentaçõesjuntoagruposdedançasfolclóricasvinculados
ao movimento tradicionalista gaúcho (MTG). Especialista em Educação,
bacharelemmúsica/cantoelicenciadoemmúsicapelaUniversidadeFederalde
Pelotas (UFPEL), além de performer é professor no Arteria Espaço Arte em
Pelotas e Escola de Belas Artes Heitor Lemos (EBAHL) em Rio Grande.
MestrandoepesquisadorjuntoaoNúcleodePesquisaEstético-Ambientalsobre
oTeatronaEducação(NUPEATRO),vinculadoaoInstitutodeEducação(IE)e
ao Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental (PPGEA), da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), aproximando problematizações
de ordem musical, etnomusicologia, educação, educação ambiental, educação
estético-ambientaleoinvólucrosócio-histórico-culturaldoPampa. Conselheiro
deCulturarepresentandooseguimento“música”nagestãodobiênio2018/2019
junto ao conselho de cultura de Pelotas (CONCULT) e graduando em violão
pelaUFPEL 




● Categoria 6 - Poesia: Lucilene Canilha Ribeiro é professora, graduada em
Letras Português-Espanhol, Mestra e Doutora em História da Literatura, com
ênfase em crítica literária feminista, pelaUniversidadeFederaldoRioGrande.
Atualmente é pesquisadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Gênero e
Sexualidade (NEPGS) do IFRS- Campus Rio Grande. Além disso, atua como
mediadora doLeiaMulheresdeRioGrande,integraoConselhoMunicipaldos
Direitos das Mulheres (COMDIM – Rio Grande) e faz parte do Conselho
EditorialdaEditoraE-Liber. 

● Categoria 7 - Escola: Michelle Coelho Salort égraduadaemArtesVisuais-
Licenciatura (2005), também possui graduação em Pedagogia pela (2018),
mestrado (2010) e doutorado em Educação Ambiental (2016) com toda a
formação pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Atualmente é
professora da Prefeitura Municipal de Rio Grande atuando na EMEF Mate
Amargo e na Escola deBelasArtesHeitordeLemos.Temexperiêncianaárea
de Educação, comênfaseemEducaçãoAmbiental,atuandoprincipalmentenos
seguintes temas: educação ambiental, artes visuais, arte educação, fotografia e
identidade. Seu trabalho de maior relevância pode ser encontrado no link:
www.avartea.furg.br 

13.DASDISPOSIÇÕESFINAIS: 

13.1.Noatodainscrição,o/aparticipanteaceita,tacitamente,todasasdisposições 
desteregulamento. 

13.2.TodasasproduçõesselecionadaspelaCuradoriafarãopartedoacervodaIII 
MOLA/XIIIEDEA. 

13.3.OscasosomissosnesteregulamentoserãoresolvidospelaComissão 
Organizadora. 

13.4.Maioresesclarecimentospoderãoserobtidospeloe-mail:3mola2021@gmail.com 




