
Dialogar com a temática do Festival de Empatia.
Ter uma carga horária de 1 ou 2 horas.

EDITAL DE CHAMAMENTO DE PROPOSTAS PARA COMPOR O 2º FESTIVAL DE
EMPATIA: COMUNIDADE E COOPERAÇÃO - 2020
 
O Festival de Empatia nasce com o propósito de celebrar a empatia em suas
diversas formas e fazer circular reflexões e práticas de autoconhecimento e
conexão, alinhadas aos propósitos da Comunicação Não-Violenta. O festival,
que já caminha para a sua segunda edição, ocorrerá nos dias 25 e 26 de julho
em Belo Horizonte. Para melhor compor esse cenário de celebração e
conexão, abrimos esse edital para seleção de profissionais interessados em
apresentar propostas de desenvolvimento de oficinas e intervenções; e
apresentação de produtos relacionados ao tema, nas seguintes condições:
 
PALESTRAS E OFICINAS:
 
- As propostas de palestras e oficinas devem:
1.
2.

 
- As atividades selecionadas ocorrerão no dia 26 de julho de 2020.
 
- Para seleção dos interessados no desenvolvimento de palestras e oficinas
será necessário preencher o formulário contendo uma descrição sucinta do
trabalho, o público a que se destina, a metodologia e o material necessário
para a realização dos trabalhos.
 
INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS:
 
Acreditamos que a arte é uma possibilidade de gerar conexão entre as
pessoas e também pode ser um instrumento de transformação social.
 
- As atividades selecionadas poderão ocorrer no dia 25 ou 26 de julho de 2020.
 
- As atividades inscritas poderão ter o formato de intervenções musicais,
teatro, exposições artísticas, painéis, dentre outros.
 
- Para seleção dos interessados no desenvolvimento de intervenções, será
necessário preencher o formulário contendo uma descrição sucinta do
trabalho, o público a que se destina, a metodologia e o material necessário
para a realização.
 
APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS:
 
- Os produtos a serem exibidos devem ficar em exposição durante 26 de julho,
de 9 às 18 horas. 
 
- Para expor o produto, será necessário pagar o valor de R$50,00.
 
- Para seleção dos interessados na apresentação/venda de produtos, será
necessário preencher o formulário contendo uma descrição sucinta do
produto, o valor do produto, e o material necessário para a exposição.

- A Escola de Empatia irá ceder como estrutura para a exposição uma mesa e
duas cadeiras.
 
INFORMAÇÕES GERAIS:
 
- As inscrições para as propostas estarão abertas do dia 01/04 a 30/04/2020 e
serão realizadas mediante o envio das informações solicitadas no formulário.
 
- Dialogando com o tema do festival e com a proposta da Escola de Empatia
de criar uma cultura de colaboração e acessibilidade ao desenvolvimento
humano, a participação como facilitador no festival será voluntária. Caso o
evento seja superavitário, os recursos serão utilizados para a sustentabilidade
e desenvolvimento do evento nos próximos anos.
 
- O resultado da seleção das propostas será publicado no site da Escola de
Empatia no dia 15/05/2020.
 
- Todas as palestras, oficinas e intervenções concorrerão, automaticamente,
ao Prêmio Selo da Empatia 2020.
 
SELEÇÃO E CRITÉRIOS:
 
A Comissão de Seleção das propostas será composta por 3 facilitadores da
Escola da Empatia.
 
Os critérios a serem avaliados serão:
 
- Clareza da proposta;
 
- Viabilidade da implementação da proposta;
 
- Pertinência dos métodos de trabalho escolhidos em relação ao público alvo.
 
 
*Acerca do momento inicial que estamos vivendo e a necessidade de
quarentena, salientamos que estamos atentos e avaliaremos mês a mês a
possibilidade de prosseguimento e realização do Festival.
 
Celebramos seu interesse de estar com a gente!
 
Belo Horizonte, 01 de abril de 2020.
 
Equipe gestora da Escola de Empatia
Bruna Perillo, Camila Marques, Cristiane Frade, Corinne Julie
 
contato@escoladeempatia.com.br
www.escoladeempatia.com.br
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https://forms.gle/b8A9WiJUGoCoTuQf7
https://forms.gle/wBBaDUFwR6ZqQMM78
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqEGe8ok3_QexCN7e4ZYeuFcBVa5AYK6rqPcOkrzlE40m_Kw/viewform
http://www.escoladeempatia.com.br/

