O curso de Bacharelado em Moda da Unama em conjunto com Shopping Pátio Belém convida
estudantes e egressos do curso a participarem do concurso Novos Mantos 2018 – Customizando a Fé,
que em sua 7ª edição inova com a proposta do desafio de criar uma intervenção de técnica livre em
uma imagem de gesso da Nossa Senhora de Nazaré.
Quem pode participar?
Estudantes matriculados na Universidade da Amazônia ou alunos egressos comprovadamente
formados pelo curso de Bacharelado em Moda. Podem participar alunos em dupla ou individualmente.
Como participar?
Cada aluno deverá criar uma proposta de intervenção com técnica livre em uma imagem de gesso
da Nossa Senhora de Nazaré (a foto com o modelo da imagem segue abaixo). Esta intervenção deve
ter como inspiração o Círio de Nazaré e o candidato irá entregar seu projeto, obrigatoriamente, no
formato anexado neste edital. As propostas passarão por uma curadoria técnica e os 25 melhores
projetos receberão as imagens de gesso para a intervenção, que farão parte de uma exposição no
Shopping Pátio Belém, participando de um concurso com premiação através de voto de júri técnico e
voto popular (internet). Os 25 candidatos selecionados para a intervenção terão 10 dias para executala a partir do recebimento da imagem de gesso. O voto popular se dará em hotsite do Shopping Pátio
Belém, onde serão disponibilizadas as fotografias das imagens de gesso para votação.
Que tipo de intervenção pode ser criada?
As intervenções são de técnica livre, como colagem, estamparia, ilustração, dentre inúmeras outras
técnicas. Os candidatos podem usar qualquer tipo de material para realizar seu projeto.
É obrigatório que o(s) autor(es) da intervenção apresentem a proposta digitalizada dentro do formato
em anexo neste edital.
O que eu tenho que entregar para me inscrever?
Cada participante ou dupla deverá entregar até a data limite do cronograma:
1. Ficha de inscrição preenchida com dados dos candidatos, memorial descritivo e um desenho
contendo a proposta detalhada da sua intervenção, enviada para e-mail moda.alcindo@unama.br em
formato .doc ou .docx. (MODELO DISPONÍVEL NA SEÇÃO ANEXO)
A altura da imagem de gesso da Nossa Senhora de Nazaré é de 30 cm. Segue abaixo a fotografia da
imagem.

Até quando posso me inscrever?
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do preenchimento do formulário e envio
da proposta (no formato anexado neste edital) por e-mail. Serão aceitas as propostas enviada pro email acima até às 23:59h do dia 18 de setembro de 2018.
No dia 21 de setembro será divulgada a lista com os 25 projetos selecionados e a entrega das
imagens de gesso. Esses candidatos deverão entregar a intervenção finalizada no dia 01 de
outubro de 2018, no laboratório de Moda da Unama.
Como funciona o concurso?
Através de uma curadoria técnica serão selecionados até 25 propostas, que receberão uma imagem
de gesso para realizarem em 10 dias a sua intervenção. As imagens ficarão expostas no Shopping
Pátio Belém e as fotografias de cada imagem serão divulgadas para votação popular na internet.
Também será criada uma comissão julgadora, anônima, formada por indicação do Marketing do
Shopping Pátio Belém, que irá avaliar os trabalhos apresentados de forma mais técnica, sem conhecer
os autores. Serão premiados o 1o lugar entre os melhores trabalhos escolhidos pela comissão
julgadora, além do prêmio de voto popular para o 1o e 2º lugar da votação pela internet.
Quais serão os prêmios do concurso?
O Shopping Pátio Belém distribuirá R$1 mil reais em vale-compras entre os 3 ganhadores para uso em
lojas conveniadas.

1º lugar (comissão julgadora)- R$500,00
1º lugar (voto popular) - R$300,00
2º lugar (voto popular)- R$200,00
Quando acontece a exposição?
A exposição está prevista para acontecer entre os dias 4 e 15 de outubro de 2018, na varanda do
2o piso do Shopping Pátio Belém.

