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SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

9ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE ALAGOAS 

 

 

1. FINALIDADE DA CHAMADA 

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio da Editora Universitária (EDUFAL), 

lança a presente Chamada Pública, a fim de selecionar propostas de atividades de 

formação e difusão com fins acadêmico-científicos e culturais que irão compor a 

programação da 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, a ser realizada entre os 

dias 1º e 10 de novembro de 2019, no histórico bairro de Jaraguá, em Maceió. 

 

2. OBJETIVO  

O objetivo desta Chamada Pública é selecionar propostas de atividades que promovam 

a difusão e a democratização da cultura, bem como de conhecimento, formação, 

inclusão e diversidade cultural, buscando alcançar toda a comunidade alagoana, do 

público infantojuvenil ao idoso.  

 

Parágrafo Único: esta Chamada busca afirmar o conhecimento científico e defender os 

princípios da transversalidade cultural, com a valorização da diversidade humana e o 

enfrentamento a todas as formas de racismo e discriminação; a defesa dos direitos 

humanos e a consciência da preservação do meio ambiente. As atividades aqui 

selecionadas deverão estar disponíveis para atender aos horários definidos pela 

Comissão Organizadora da 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. 



 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

A) A 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas acontecerá em ruas e prédios 

históricos do bairro de Jaraguá, em Maceió, utilizando-se de espaços internos (salas, 

auditórios) e externos (praças e outros) para o desenvolvimento das atividades 

selecionadas nesta Chamada.  

B) O horário de funcionamento da 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas será das 

10h às 22h e as atividades propostas nesta Chamada deverão ser realizadas neste 

período, com datas e horários definidos pela Comissão Organizadora do evento. 

C) Não haverá nenhum tipo de remuneração financeira ou ajuda de custo para a 

realização das atividades. A Comissão Organizadora da 9ª Bienal Internacional do Livro 

de Alagoas é responsável pelos espaços, equipamentos audiovisuais e materiais para 

oficinas, quando necessários. O translado de cenografia e de pessoas facilitadoras nas 

atividades selecionadas deverão ficar a cargo de quem as propõe. 

D) Podem participar desta Chamada pessoas físicas a partir de 18 anos, de forma 

individual ou em equipes, com ou sem vínculo com a Universidade Federal de Alagoas.  

E) Cada proponente poderá inscrever uma atividade por categoria. 

F) A Comissão Organizadora da 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas poderá, a 

qualquer tempo, convidar pessoas e/ou grupos artísticos (que não tenham participado 

deste certame) para integrarem a grade de programação, de acordo com as 

necessidades e a concepção do evento. 

 

4. CATEGORIAS DE ATIVIDADES  

Serão aceitas propostas de atividades de formação e difusão com fins acadêmico-

científicos e culturais, a partir das categorias abaixo descritas: 

1. Bate-papo; 

2. Contação de história; 

3. Oficina; 

4. Palestra; 

5. Mesa-redonda; 

6. Seminário ou congresso acadêmico; 



 

7. Apresentação cultural. 

 

Parágrafo Único: Cabe à Comissão Organizadora da  9ª Bienal Internacional do Livro de 

Alagoas emitir certificados de participação, conforme quadro abaixo: 

 

Bate-papo Proponente e facilitadores/as 

Contação de história Proponente e facilitadores/as 

Oficina Proponente, facilitadores/as e público participante 

Palestra Proponente e facilitadores/as 

Mesa-redonda Proponente e facilitadores/as 

Seminário ou congresso acadêmico Proponente 

Apresentação cultural Proponente, facilitadores/as e integrantes de grupo 

 

 

5. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

A) As propostas de atividades deverão ser submetidas no período de 1º a 15 de agosto 

de 2019, por meio da plataforma Doity, através do links: 

Propostas de bate-papo: https://doity.com.br/bienal2019-batepapo 

Propostas de contação de história: https://doity.com.br/bienal2019-contacaodehistorias 

Propostas de oficina: https://doity.com.br/bienal2019-oficina 

Propostas de palestra: https://doity.com.br/bienal2019-palestra 

Propostas de mesa-redonda: https://doity.com.br/bienal2019-mesaredonda 

Propostas de seminário/congresso acadêmico: https://doity.com.br/bienal2019-seminario-

congressoacademico 

Propostas de apresentação cultural: https://doity.com.br/bienal2019-apresentacaocultural 
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B) No ato da submissão, deverão ser informados: 

Dados pessoais Nome /CPF / Telefone / E-mail / Breve descrição profissional  

Dados da atividade Categoria / Título / Objetivos / Facilitador/es / Outras informações relevantes 

 
Público-alvo 

Qualificar: A quem se destina a atividade / faixa etária / classificação indicativa 

Quantificar: (   ) Até 50 pessoas  (   ) até 100 pessoas  (   ) A partir de 100 pessoas 

Horário de atividade Preferencialmente: (   ) Manhã    (   ) Tarde    (   ) Noite 

Duração da atividade Preferencialmente: (   ) Até 1h   (   ) Até 3h   (   ) Mais de um turno 

Necessidades gerais 
 

(   ) Material (exclusivamente para oficinas) 
(   ) Recursos audiovisuais (som, microfone, datashow) 

 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A) Serão selecionadas, prioritariamente, propostas de atividades que respeitem a 

concepção de formação e difusão com fins acadêmico-científicos e culturais, a partir 

de uma análise que perpassa pelo diálogo da proposta, com os seguintes pontos: 

- Afirmação do conhecimento científico; 

- Defesa dos princípios da transversalidade cultural; 

- Valorização da diversidade humana com enfrentamento a todas as formas de 

racismo e discriminação; 

- Defesa dos direitos humanos; 

- Consciência da preservação do meio ambiente; 

- Arte como forma de educar, informar e desenvolver consciência crítica-cultural. 

B) Buscam-se formatos acessíveis (metodologias inclusivas), a exemplo de tradução em 

Libras, audiodescrição, disponibilização de modelos táteis etc. 

C) Propostas de atividades formativas, que exercitem e promovam a experimentação 

e/ou a reflexão acerca de seus conteúdos, tais como oficinas de literatura, ilustração, 

HQs (Histórias em Quadrinhos), poesia, dança, teatro, grafite, arte de rua, rap, 

xilogravura, repente, fotografia e outras linguagens. 



 

D) Será aprovado o número de propostas que se adequem ao objetivo desta Chamada, 

até o preenchimento total da grade de programação por meio dos espaços físicos 

disponíveis para as apresentações, havendo a possibilidade de cadastro de reserva.  

E) A seleção será realizada pela Comissão Organizadora da 9ª Bienal Internacional do 

Livro de Alagoas e poderá contar com integrantes da Universidade Federal de Alagoas 

e outras instituições como curadoria de programação do evento. 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A) Os resultados serão divulgados a partir do dia 1º de setembro de 2019, através de 

e-mail encaminhado a/ao proponente da atividade selecionada. 

B) A Comissão Organizadora se resguarda ao direito de divulgar, em qualquer tempo, 

os nomes envolvidos nas atividades selecionadas, por meio das plataformas oficiais de 

comunicação do evento. 

C) Para quaisquer esclarecimentos adicionais, pode-se entrar em contato com a 

Comissão Organizadora através do e-mail programacaobienal.al@gmail.com.  

 

8. CRONOGRAMA 

A seleção de propostas de atividades para a 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas 

seguirá as datas previstas no cronograma abaixo: 

 

Publicação da Chamada de seleção de propostas de atividades 
 

1º de agosto de 2019 

Período para submissão de propostas de atividades 
 

1º a 15 de agosto de 2019 

Análise das propostas de atividades recebidas A partir de 16 de agosto de 2019 
 

Divulgação das propostas de atividades selecionadas 
 

A partir de 1º de setembro de 2019 

Ajustes gerais com proponentes de atividades selecionadas 
 

Até 27 de setembro de 2019 

Divulgação da programação oficial da 9ª Bienal Internacional do 
Livro de Alagoas 

1º de outubro de 2019 

mailto:programacaobienal.al@gmail.com
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Realização da 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas 
 

1º a 10 de novembro de 2019 

 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

As atividades aqui selecionadas deverão estar disponíveis para atender aos horários 

definidos pela Comissão Organizadora da 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. 

Os casos omissos nesta Chamada serão resolvidos por esta mesma Comissão.  

 

 

Maceió, 1º de agosto de 2019. 

 

 

 

Profa. Dra. Elvira Simões Barretto 

Diretora da Editora Universitária da Ufal (Edufal) 

Coordenadora-geral da 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas 


