Resultado das Propostas selecionadas para realizarem as Apresentações
Culturais e Artísticas.
Artes Visuais:
Campus
Astorga
Capanema
Irati
Ivaiporã
Londrina
Dança:
Campus
Campo Largo
Paranavaí
Literatura:
Campus
Jaguariaíva
Londrina
Música:
Campus
Cascavel
Foz do Iguaçu
Londrina
Londrina
Telêmaco
Borba
Umuarama
Teatro:
Campus
Londrina
Goioerê

Título da apresentação
Belas belezas
"Basta: eu mereço respeito"
Fique a vontade, só não mexa em nada
Fotografia e memória
Nos caminhos arcanos

Título da apresentação
Raízes da terra e oito tempos de diversidade
Dança nas modalidades: ballet clássico, ballet contemporâneo
e danças urbanas

Título da apresentação
A mulher na literatura através do tempo
Política, poética e pessoas

Título da apresentação
Brasil mostra a tua cara! Cazuza como expoente do respeito à
diversidade
Brasil anos 80: redemocratização, amores e os mesmos
problemas.
Eu posso!
Manequim
Cabeças voadoras cantam a diversidade e o rock!
We can do rock: mulheres do rock nacional e internacional

Título da apresentação
Egalité
Todos fomos alunos

Observações:
1 - A Comissão Organizadora do VII SE²PIN não se responsabilizará pelo transporte, por perdas e/ou

danos de equipamentos, obras e materiais (diversos) dos participantes selecionados para as
apresentações culturais e artísticas
2 - Será de responsabilidade dos participantes selecionados para as apresentações a veracidade das
informações fornecidas à organização do evento.
3 - A viabilidade das atividades, para todas as modalidades, está condicionada aos aspectos logísticos,
técnicos e operacionais do Evento.
4 - Ressalta-se que as solicitações para plano de palco, luz e som indicadas no ato da inscrição, serão
atendidas dentro das condições logísticas, técnicas, operacionais e conforme os recursos já licitados e
contratados. Itens solicitados fora da previsão serão de responsabilidade dos proponentes.
5 - Estão proibidas apresentações que incentivem a violência, a promiscuidade e o uso de drogas; que
tenham cunho publicitário, discriminatório ou político-partidário que configurem prática de
proselitismo religioso ou que contrariem os dispositivos normativo legais vigentes.
7 - As apresentações Culturais e Artísticas foram selecionadas de acordo com a inscrição, os vídeos e os
portfólios encaminhados, levando em consideração o tempo, o conteúdo da apresentação. Portanto
não serão permitidas alterações sem conhecimento prévio da Comissão Organizadora do VII SE²PIN.

Curitiba, 14 de agosto de 2018.

Comissão Organizadora do VII SE2PIN

