XIX FÓRUM NACIONAL DE ARTE ESPÍRITA
Quereis ser meus discípulos?
Colha a arte que te acolhe
EDIÇÃO VIRTUAL

REGULAMENTO
I – DO EVENTO:
O XIX FÓRUM NACIONAL DE ARTE ESPÍRITA é um evento promovido pela Associação
Brasileira de Artistas Espíritas – Abrarte, que será realizado em ambiente virtual, no período
de 16 a 18 de junho de 2022, tendo como tema central: “Quereis ser meus discípulos?
Colha a arte que te acolhe”.
Tem como objetivo central a reunião em clima fraternal de artistas espíritas de diferentes
atuações nas diversas regiões do Brasil e de outros países, com o intuito de promover a troca
de experiências, reflexões, estudo doutrinário e busca pelo aperfeiçoamento do fazer artístico
espírita.
Obs: Considera-se “Artista Espírita” o indivíduo declaradamente espírita, que desenvolva atividades
artísticas de caráter amador ou profissional, que traduzam os postulados da Doutrina Espírita em seu
conteúdo em uma ou mais linguagens artísticas (música, dança, teatro, artes plásticas, audiovisual,
arte sequenciada, fotografia, poesia etc.).

O Fórum Nacional de Arte Espírita é um evento anual, promovido pela Abrarte, reunindo
coordenadores e responsáveis por grupos espíritas de arte e associados da instituição, tendo
como objetivo principal o fortalecimento do movimento artístico espírita nacional.
II – DAS ATIVIDADES
A programação do XIX FÓRUM será constituída de transmissões on-line de:
●
Estudos doutrinários relacionados à prática artística espírita;
●
Painéis de socialização de experiências do movimento espírita de arte;
●
Apresentações artísticas, sendo essas no formato descrito no item V deste
regulamento.
O XIX Fórum Nacional de Arte Espírita realizará a Assembleia Ordinária da Abrarte,
exclusivamente para os associados, de forma virtual.
Todas as atividades do XIX FÓRUM e de seus eventos inclusos serão estabelecidas com o
intuito de que os participantes do evento:
a) valorizem e respeitem as diferenças de fazer e pensar a arte e sua relação com o
Espiritismo,
b) estabeleçam diálogo fraterno e franco,
c) compreendam o espaço institucional e federativo,
d) busquem o estudo doutrinário permanente e
e) motivem-se ao fazer artístico de caráter espírita.
A programação do evento
(https://www.abrarte.org.br).

será

divulgada

antecipadamente

no

site

da Abrarte

III – DOS PARTICIPANTES
O público alvo do XIX FÓRUM NACIONAL DE ARTE ESPÍRITA são os artistas espíritas,
evangelizadores, coordenadores e dirigentes de instituições e demais interessados em
estudar e conhecer a prática artística espírita.
O ambiente virtual do evento estará aberto para todos que se interessarem em acompanhar
as atividades.

IV - DAS INSCRIÇÕES
Não é necessário realizar inscrição para o evento, exceto para as apresentações artísticas
(verificar regras no item V).
Os links de acesso para participação nas atividades serão divulgados no site da Abrarte e
através dos canais Abrarte Oficial no YouTube, perfil no Instagram, @abrarte.insta.oficial e
página Abrarte Oficial no Facebook.

V – DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
As apresentações artísticas ocorrerão através da exibição de vídeos pré-gravados e exibidos
durante a programação do evento e tem como objetivo valorizar a diversidade, pluralidade,
riqueza doutrinária e senso estético da produção artística de caráter espírita, em suas
variadas formas e linguagens.
Para participar o artista ou grupo artístico espírita deverá enviar previamente sua inscrição,
obedecendo rigorosamente os prazos e as características técnicas solicitadas.
As apresentações artísticas inscritas serão avaliadas e selecionadas pela Diretoria Executiva
e Conselho Doutrinário da Abrarte priorizando-se a diversidade, representatividade regional,
pluralidade de linguagens, conteúdo doutrinário, ineditismo*, senso estético, qualidade de
imagem e áudio, o tempo disponível na programação e a aplicabilidade como material de
reflexão e estudo para os demais participantes do evento.
*Consideramos ineditismo o trabalho ainda não apresentado em eventos promovidos pela Abrarte.

A inscrição para apresentação artística não garante automaticamente o espaço de
apresentação.
Critérios obrigatórios para inscrição da apresentação artística:
1) Preenchimento do formulário de inscrição com as informações sobre a apresentação
artística. Deverá ser preenchido um formulário para cada Linguagem Artística. O link do
formulário está disponível no site da Abrarte;
2) Caso a apresentação tenha algum artista com idade inferior a 18 anos até a data de 18 de
junho de 2022, enviar autorização escrita e devidamente assinada pelo responsável;
3) Para as inscrições nas modalidades TEATRO, POESIA e MÚSICA, enviar os textos (ou
letras das músicas) em formato Word ou PDF para o e-mail forum.abrarte@gmail.com;
4) Envio do arquivo de vídeo da apresentação artística para o e-mail
forum.abrarte@gmail.com através de aplicativos ou plataformas que não prejudiquem a
qualidade original. Exemplos: Google Drive, WeTransfer, Dropbox;
5) NÃO serão aceitos envios por Youtube e WhatsApp, pois diminuem a qualidade do vídeo.

6) Abordagem estética e doutrinária espírita construída a partir do tema do evento: “Quereis
ser meus discípulos? Colha a arte que te acolhe.”;
7) O vídeo deverá ser gravado no formato Paisagem (direção horizontal);
8) O vídeo deverá ter exclusivamente as resoluções de imagem Full HD (1920x1080) ou HD
(1280x720).
Obs.: A resolução de câmera nos telefones celulares pode ser configurada, e a grande
maioria dos celulares atuais disponibilizam estas resoluções, muitas vezes assumindo uma
delas como padrão;
9) Duração máxima da apresentação, incluindo comentários durante a mesma: 06 (seis)
minutos.
Obs: Para não correr riscos de cortes de áudio ou imagem, aconselhamos que o vídeo
enviado tenha alguns segundos a mais antes do início e após o final da apresentação. A
duração da apresentação não pode ultrapassar os 06 minutos, mas o vídeo enviado terá
alguns segundos a mais que sofrerão os cortes na edição;
10) Formulários, textos e vídeos deverão ser enviados de 01 de março de 2022 até às
23h59min do dia 03 de abril de 2022.
IMPORTANTE: Solicitamos aos interessados a máxima atenção no atendimento destes 10
critérios, pois a apresentação artística terá a inscrição recusada se: faltarem informações na
ficha de inscrição, faltarem os documentos de cessão do uso de som e imagem individual e
autorizações para menores de 18 anos, faltarem textos onde for obrigatório, o envio ocorrer fora
do prazo, apresentações estiverem fora da temática ou os vídeos não atenderem aos requisitos
estabelecidos (resolução Full HD ou HD, formato paisagem, duração máxima de 06 minutos da
apresentação, envio que não prejudique a qualidade original do vídeo).
Qualquer imagem de menores de idade que não tiverem a devida autorização de imagem
enviada sofrerá edição pela equipe técnica do evento, a fim de preservar a sua imagem,
obedecendo às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
NÃO é necessário colocar legendas no vídeo, pois em nossa edição final exibiremos uma tela
com todas as informações da apresentação.
O grupo ou artista será informado do resultado da triagem por e-mail, e a lista dos selecionados
será publicada no site da Abrarte (https://www.abrarte.org.br) até o dia 15 de abril de 2022.
A inscrição da apresentação no XIX FÓRUM NACIONAL DE ARTE ESPÍRITA pressupõe a
aceitação e concordância com todos os termos do presente regulamento, valendo como contrato
de adesão incluindo toda a programação e divulgação do evento.
O material gravado em audiovisual passa a integrar o acervo virtual digital da Abrarte, podendo
ser utilizado pela organização do evento para estudos da Doutrina Espírita e divulgação em
jornais, revistas, rádio, televisão, internet ou qualquer outro meio existente ou que venha a ser
criado, e como material didático ou documental, sem qualquer ônus para a Abrarte, promotora
do XIX FÓRUM NACIONAL DE ARTE ESPÍRITA, ficando vedada a exploração que não seja
para a divulgação da Doutrina Espírita, bem como o repasse deste direito para terceiros.
A autorização descrita acima, não exclui, em hipótese alguma, o direito dos autores de explorar
o material gravado da forma que melhor lhes aprouver.
O objetivo primeiro da exploração do material gravado nas apresentações é a divulgação das
obras e de seus respectivos autores.

VI – OUTROS
Demais informações poderão ser obtidas através do site da Abrarte ou pelo e-mail
forum.abrarte@gmail.com.
Casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento, que
entrará em contato com as pessoas porventura envolvidas.

Campinas, São Paulo
A Diretoria

