GRUPO PRÓ-VIDA CONVIDA VOCÊ A PARTICIPAR DA
1ª MOSTRA FOTOGRÁFICA "OLHARES PELA JANELA"
OBJETIVO:
Oferecer novos canais de expressão, a partir da criação artística, para alunos e servidores mostrarem suas rotinas, seus
olhares, suas perspectivas do período de isolamento social devido à pandemia, por meio do registro fotográfico.
Permitir que as pessoas expressem seu cotidiano ou mostrem seus olhares através de fotos que serão compartilhadas
nos meios oficiais de comunicação do campus e redes sociais do Grupo Pró-Vida.

PÚBLICO PARTICIPANTE:
Servidores e estudantes do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba.

JUSTIFICATIVA:
Devido à necessidade de isolamento social como forma de prevenção ao contágio e transmissão do coronavírus, a
interação social remota, via redes sociais e outros recursos tecnológicos, tem sido a principal forma de expressão e
troca de ideias e afetos durante a quarentena. Também são as redes sociais que nos permitem, nos dias atuais,
expressar nossos sentimentos, angústias e incertezas. A arte, em qualquer forma de expressão, pode nos auxiliar na
construção e reconstrução de nós mesmos nesse período tão conturbado da história. Por meio da fotografia, podem
ser expressos sentimentos, questionamentos, incertezas que, compartilhados, dão voz ao que temos de mais íntimo.
Através do olhar de nossos discentes e servidores, pretendemos construir o olhar do IF Sudeste MG - Campus Rio
Pomba, com a iniciativa do Grupo Pró-Vida, sobre essa fase inédita, surpreendente e que mexe tanto com as emoções
de todos. A busca pelo ângulo que mais expressa o que sentimos neste momento pode estimular a atividade mental
positiva, combater a solidão e a angústia, oferecendo um espaço de expressão por meio da arte. Esta mostra pretende
estimular os servidores e estudantes de nosso Campus na busca por minimizar a ausência física do outro e a tristeza
que tudo isso pode, porventura, causar. O compartilhamento de nosso olhar, através da fotografia, pretende estimular
o convívio social virtual, buscando benesses para a saúde mental dos participantes.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. Máximo 3 fotos por mês de cada participante;

2. Enviar foto via formulário google; LINK: https://forms.gle/4Ckn18Jtpg7YU6HA7
3. Por questões éticas, não serão postadas as fotos onde seja possível identificar pessoas;
4. Recebimento de fotos a partir de 29/05 até retorno do Calendário Acadêmico.

5. As fotos ficarão expostas, permanentemente, no Instagram e Facebook do Grupo Pró-Vida.
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