
 
 

 

REGULAMENTO ARTE E MODA – Edição Especial 5º ENPModa 

 

Encontram-se abertas as inscrições para os acadêmicos e egressos do curso de 

Moda da Universidade Feevale que têm interesse em expor seus trabalhos para venda 

durante o 5º  Encontro Nacional de Pesquisa em Moda (5º ENPModa). As inscrições 

deverão ser feitas até o dia 08/05/15, através d o  e nvio de um portfólio em formato 

pdf ou ppt, para o e-mail modaearte@feevale.br. O portfólio deve conter os seguintes 

materiais: 

 

 Dados pessoais: Nome e telefone para contato. 

 Fotos de 5 a 10 produtos a serem expostos para venda. 

 

1. As propostas serão avaliadas pela Comissão Organizadora do 5º ENPModa, 

composta por professores do curso. 

2. Serão selecionados pela comissão até no máximo dez expositores. 

3. O envio dos trabalhos ocorrerá até dia 08/05/2015 e os aprovados serão 

avisados por e-mail até dia 15/05/2015. 

4. Serão classificados somente trabalhos autorais, relacionados ao curso de Moda. 

5. A exposição e venda dos trabalhos ocorrerá no mesmo período do 5º 

Encontro Nacional de Pesquisa em Moda (5º ENPModa), nos dias 1, 2 e 3 de 

junho de 2015, em local a ser definido. O horário será das 11h até às 20h e os 

expositores são responsáveis pela organização e atendimento do seu estande. 

6. A Feevale colocará à disposição do expositor uma estrutura básica para 

exposição dos produtos: duas classes e duas cadeiras. 

7. As despesas com embalagem, transporte e seguro dos produtos (para a viagem 

e durante a exposição) ficam sob responsabilidade do participante selecionado. 

No caso de montagens não tradicionais, que exijam equipamentos especiais, 

estes deverão ser providenciados pelo acadêmico ou egresso e só poderão ser 
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colocados dentro do espaço do estande estipulado pela Feevale, descrito no 

item 6. 

8. O acadêmico ou egresso, ao se inscrever, aceita as condições e os termos deste 

regulamento, bem como concede autorização para publicação de seus produtos 

em veículos de comunicação. Casos omissos serão analisados pela Comissão de 

Organização do 5º ENPModa.  


