
 

 
 

 

MANUAL DO EXPOSITOR 

 

Sobre a Conectas 

A Conectas é uma Organização Não Governamental internacional, 
baseada em São Paulo, criada em 2001 para proteger, efetivar e 
ampliar os direitos humanos. Mais do que uma organização não 
governamental, somos parte de um movimento vivo e global que 
persiste na luta pela igualdade de direitos.  
Conectados a uma rede extensa de parceiros espalhados pelo Brasil e 
pelo mundo, estamos presentes e nos fazemos ouvir nos diversos 
espaços de decisão que contribuem para o avanço dos direitos humanos, 
a partir de um olhar do Sul Global.  
Trabalhamos para proteger e ampliar os direitos de todos, 
especialmente para os mais vulneráveis. Propomos soluções, impedimos 
retrocessos e denunciamos violações para produzir transformações. 
 
NOSSA MISSÃO 
Efetivar e ampliar os direitos humanos e 
combater as desigualdades para 
construir uma sociedade justa, livre e 
democrática a partir de um olhar do Sul 
Global. 

NOSSA VISÃO 
Enfrentar injustiças e propor 
soluções que causam impacto 
positivo na vida das pessoas, 
particularmente das mais 
vulneráveis. 

Sobre a 4ª Feira de Ideias 

A Feira de Ideias, atividade criada em 2015 pela Conectas, nasceu com a 
proposta de reunir pessoas com interesses em comum e que atuem em 
iniciativas relacionadas a direitos humanos para trocarem experiências e 
apresentarem seus projetos. 

Contatos para esclarecimentos 

Nossa equipe de comunicação está à disposição para esclarecer dúvidas 
e para ser contatada na ocorrência de eventuais imprevistos antes e 
durante o evento. 

 



 

 
 

Em caso dúvidas sobre o edital, formulário de inscrições e processo de 
seleção, escreva para contato@conectas.org. 

 
Dinâmica da Feira 
 

• A 4ª Feira de Ideias será realizada no Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93, 
Pompeia, São Paulo –SP), a partir das 14h e segue até as 18h; 
 

• Os expositores deverão estar presentes no local com, ao menos, 
uma hora de antecedência; 
 

• Os trabalhos, com exceção da categoria “Documentário Curta-
Metragem”, serão expostos em barracas de feira forradas com 
lona e lado a lado aos outros projetos da mesma ou de demais 
categorias. Esta edição contará com 20 expositores, sendo 15 
projetos selecionados pela Curadoria e 5 organizações convidadas; 
 

• Os expositores deverão explicar a importância do seu projeto aos 
demais participantes e contar sobre o seu processo de produção. 
A ideia é gerar um espaço de compartilhamento de informações e 
entrosamento entre todos os envolvidos; 

 
• O fluxo não é linear, portanto, não há horários para começar ou 

terminar sua apresentação e a todo momento novas pessoas 
estarão chegando para conhecer seu projeto; 

 
• Sugerimos que haja duas pessoas responsáveis por apresentar 

cada projeto. Em duplas é possível realizar um revezamento no 
qual ambos consigam expor e conhecer os projetos expostos pelos 
demais participantes. Não será permitido, porém, mais que duas 
pessoas por projeto; 

 
  
Abaixo estão algumas sugestões de materiais recomendados para a 
exposição do seu projeto, a depender do formato do mesmo.  
 
 
Monografia/Dissertação/Pesquisa/Ensaio: 
 

• Recomendamos o uso de materiais complementares, como 
banners. A realização da Feira não garante, porém, a 
disponibilização de porta-banners; 
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• Se houver possibilidade, sugerimos que traga cópias físicas do 

material para a distribuição; 

  
Livro-reportagem: 

• Recomendamos o uso de materiais complementares, como 
banners. A realização da Feira não garante, porém, a 
disponibilização de porta-banners; 

 
• Se houver possibilidade, sugerimos que traga cópias físicas do 

material para a distribuição e/ou sorteio entre os participantes.  

Documentário Curta-Metragem: 

• Disponibilização do link do trabalho com possiblidade de 
download ou do envio prévio do arquivo em mp4; 
 
• Recomendamos o uso de materiais complementares, como 

banners. A realização da Feira não garante, porém, a 
disponibilização de porta-banners; 

 

Artes: 
 

• Informar o número e tamanho das peças a serem expostas e que 
tipo de suporte será necessário, caso não disponha dele; 
 

• Se houver possibilidade, sugerimos que traga cópias físicas do 
material para a distribuição e/ou sorteio entre os participantes. 
 
 

Fotografia: 
 

• Informar o número e tamanho das peças a serem expostas e que 
tipo de suporte será necessário, caso não disponha dele; 
 

• Se houver possibilidade, sugerimos que traga cópias físicas do 
material para a distribuição e/ou sorteio entre os participantes. 

 
 
 


