1 - DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE 23 DE SETEMBRO DE 2019
Chamada para o evento
“Coloque um ponto, mas não final” – Arte Kamila
“Amar é o melhor elo” – Arte Marlon
Obs: Antes das Propostas acima havia está: “NINGUEM ESTÁ SÓ NESTE BARCO”
(imagem de barco estilizado amarelo com esta frase)
Considerando as boas propostas apresentadas, os professores decidiram utilizar a duas
primeiras. Portanto elas estarão nas peças que descritas abaixo:
1 – Folder (10 x 15) tiragem de 2000 para cada proposta:
Frente: Grupo 1 – Arte até quarta 18 de setembro.
Frente: Grupo 2 - Arte até quarta 18 de setembro.
Obs 1: Nas duas artes colocar abaixo em menor destaque: Atividades
Interdisciplinares – Curso Enfermagem - Curso Publicidade e Propaganda Curso Jornalismo e Curso Biologia – Logotipo da Unimep (pequeno) – Local
Galeria Campus Taquaral.
Obs 2: A artes podem ser coloridas, porém ainda dependemos de autorização
para impressão com cor. Neste sentido, solicito aos grupos terem também
versão da arte em P/B, pois os professores já tem como viabilizar. Até quarta no
período da tarde, talvez, tenhamos uma melhor posição da administração.

Verso: Igual para os dois grupos com Programação abaixo.
- Mitos e Verdades – Frase: 19:30 horas – local Galeria – Envelopes e frases – desenvolvimento
alunos de enfermagem. MÁRCIA
- Trilha dos Sentidos – Performance (venda nos olhos, percepção do outro) desenvolvimento
alunos de biologia (falta dizer o local e hora) BRUNA

- Roda de Dialogo – Continuação da performance da Biologia BRUNA

- Pesquisa – Em andamento com Unimep pelo Google alunos de Enfermagem. MARCIA

- “Qual o momento que você deixou de acredita em si mesmo” – A partir das 19:30 horas –
Local Galeria - Atividade do espelho – desenvolvimento alunos Enfermagem.

- Constelação Familiar – Sala de Aula 7 Bloco 3 MARCIA
1ª turma: das 19:30 às 20:00
2ª turma: 21:00 às 21:30
Vagas limitadas. Inscrições: unimepconstelacao@gmail.com

- Árvore da vida - dinâmica do sentimento; e conhecimento sobre suicídio e as formas de
ajuda. TEREZA

Rede de atenção psicossocial de Piracicaba, CVV - apresentação em cartolina + entrega de
flyer - as 19:30 na galeria - desenvolvimento alunos do 6º semestre de enfermagem
Entrega de fitas amarelas -

2 - Cartaz A4: Serão de dois tipos de acordo com as propostas dos grupos 1 e 2
Obs: Ainda não temos definido a quantidade e sua viabilidade, porém o
empenho dos professores é no sentido de termos, pelo menos, uma quantidade
pequena para os murais.
3 – Peças Digitais: Terão as duas artes para Facebook, Instagran e demais
possiblidades na rede.
4 - Release Imprensa: Em discussão até quarta sendo que, é possível que o MKT da
Unimep faça. Caso um dos grupos tenha uma proposta, é bem vinda.

Divulgação: A partir de quinta feira na Unimep, talvez, passando de classe em classe
apresentando o dia 23 de setembro.
Como sugestão de possível público, Profa Bruna sugeriu divulgar para o Colégio de
ensino médio “Carolina Mendes Thame” do bairro próximo ao Taquaral / Unimep para
as docentes dessa escola: Juliana –biologia e demais colegas de áreas correlatas.

2 - DIVULGAÇÃO DE CADA TEMA
- ANTES DO EVENTO
Obs: Dependerá do folego de cada grupo na criativa e disposição de produção
de peças específicas para cada Tema, não havendo restrição por parte dos
professores para ampliação
- NO DIA DO EVENTO
Obs: A combinar, de acordo com a disponibilidade de cada um e suas
possibilidades de chegar, por volta das 18:30, para preparar os stands.
Serão seis stands, sendo um na própria classe de enfermagem.
Stand: 2 placas verticais pretas (formato de uma porta) com pequenos
cavaletes. 1 Mesa e 2 cadeiras. Obs: Haverá uma equipe que utilizará um
espelho, sendo assim necessário mais 1 placa e cavaletes.
Material sugerido para decoração de stand temático
- Os grupos 1 e 2 alunos de comunicação, enfermagem e biologia TRAZEREM: 12
papeis color set amarelos ou cartolinas amarelas, 4 color set pretos ou 4 cartolinas
pretas, 4 color set vermelhos ou 4 cartolinas e 4 cartolinas brancas. Tesouras, estiletes,
cola branca e bastão, fita crepe, durex, barbante.
- Professores trarão: bexigas amarelas.
Obs1: Caso as equipes discordem ou tenham a possibilidade de confecção de banner
para colocar nestas duas placas pretas que estarão alinhadas em paralelo,
conversaremos até quarta dia 18 de setembro.
Caso haja outras sugestões ou outros elementos a acrescentar conversamos até
quarta.

