
 

 

36a FESTIVAL/MOSTRA CULTURAL AFRO BRASILEIRA PALMARES 

5a MOSTRA DE MÚSICA AFRO BRASILEIRA  

1ª FEIRA AFRO QUILOMBO CULTURAL DE ECONOMIA CRIATIVA 

 

O INSTITUTO DO MOVIMENTO DE ESTUDOS DA CULTURA AFRO BRASILEIRA – IMECAB inscrito no CNPJ N.º 23.630.162/0001-
09, através do seu presidente Vagner Nogueira, torna público o processo de seleção para interessados em participar do 36a 

FESTIVAL/MOSTRA CULTURAL AFRO BRASILEIRA PALMARES; 5a MOSTRA DE MÚSICA AFRO BRASILEIRA; 1ª FEIRA AFRO 
QUILOMBO CULTURAL DE ECONOMIA CRIATIVA, a ser regido por este edital. 

 
DOS OBJETOS 

 
O presente edital tem por finalidade selecionar Artistas, Produtores Culturais, Empreendedores do município de Londrina e Região 

para participar “36a FESTIVAL/MOSTRA CULTURAL AFRO BRASILEIRA PALMARES; 5a MOSTRA DE MÚSICA AFRO BRASILEIRA; 1ª 

FEIRA AFRO QUILOMBO CULTURAL DE ECONOMIA CRIATIVA”, nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2021 e dos dias 02 a 10 

dezembro de 2021 com todos os cuidados devidos à pandemia de COVID-19. 

 
DAS OPORTUNIDADES 

 
O 36a FESTIVAL/MOSTRA CULTURAL AFRO BRASILEIRA PALMARES será composto por três produtores culturais, sendo este edital, 

instrumento de democratização de acesso, universalização, geração de oportunidades e distribuição de contrapartidas, na forma 

de instrumento público de interesse social; a) Mostra de Artes Visual – Exposição de Artes Plásticas; b) Mostra de Música Afro 

Brasileira; e c) 1ª FEIRA AFRO QUILOMBO CULTURAL DE ECONOMIA CRIATIVA. 

a) O tradicional salão de exposição de artes plásticas e visuais da Mostra Afro, será composto por 10 artistas plásticos e visuais, 

selecionados pela comissão de organização da Mostra Afro e sua Curadoria. 

b) A 5a Mostra de Música Afro Brasileira, vai realizar a seleção de 20 músicos, interpretes, compositores e produtores selecionados 

pela comissão de organização da Mostra Afro e sua coordenação Musical; 

c) A 1ª FEIRA AFRO QUILOMBO CULTURAL DE ECONOMIA CRIATIVA vai selecionar 40 Afro Empreendedores e criar um ambiente 

propício à oferta e procura de oportunidades de negócios, levando soluções tecnológicas, criativas e inovadoras ao público 

presente, aumentar a rede de relacionamento, promover novas parcerias e propiciar conhecimento através de palestras, oficinas 

e workshops, os/as selecionadas pela comissão de organização da Mostra Afro e a coordenação da Feira Afro. 

A 1ª FEIRA AFRO QUILOMBO CULTURAL DE ECONOMIA CRIATIVA contará com os seguintes espaços temáticos: 
  
1° Espaço – Desenvolvimento Economia Criativa, destinado ao comércio; prestadores de serviço; e parceiros e convidados pelo 
INSTITUTO DO MOVIMENTO DE ESTUDOS DA CULTURA AFRO BRASILEIRA – IMECAB. 

2° Espaço – Criatividade e Inovação, destinado a empresas que apresentam inovações criativas em seus produtos e serviços, e 
empreendedores que utilizam do capital intelectual para gerar renda. Contará com 20 expositores. 

3° Espaço – Praça de Alimentação, destinado a empresas do ramo alimentício. Contará com 20 expositores. 

4° Espaço – Informação e Conhecimento, destinado à realização de palestras, workshops, oficinas e rodadas de negócios que 
acontecerão. 

Cada empresa terá um stand que contará com sua logomarca levada pelo empreendedor, suas redes sociais e whatsapp para 
contatos diretos e comercialização por esta ferramenta, um link para o portifólio/catálogo de produtos e serviços em PDF. Fica 
facultativo a comercialização dos produtos sendo de inteira responsabilidade da empresa ofertante. 



DAS INSCRIÇÕES 
 Os artistas e produtores culturais interessados a candidatar-se poderão encaminhar currículos e portfólios pelo endereço de e-
mail: imecab.mostraafro@gmail.com;  

Os empreendedores interessados em participar da 1ª FEIRA AFRO QUILOMBO CULTURAL DE ECONOMIA CRIATIVA da cidade de 
Londrina, deverá encaminhar sua inscrição através de preenchimento de formulários, declarações e termo de cessão de direito 
do uso de imagem, disponíveis no ANEXO I e II, deste edital. Os documentos devem ser enviados para o endereço de e-mail: 
feiraafro.imecab@gmail.com; 
Os artistas, produtores culturais e afro empreendedores selecionados pela comissão de organização do 36o Festival/Mostra 
Cultural Afro Brasileira Palmares serão comunicados no prazo de 10 dias após a sua inscrição para celebração do termo de adesão, 
Contratos de prestação de serviços, assinatura de anuências, entregas de currículos e portfólios e documentações necessárias 
para a contratação. 

Obs. todos os artistas, palestrantes, oficineiros, produtores culturais, profissionais e prestadores de serviços serão remunerados 

apenas através apresentação de nota fiscal, de micro empreendedor individual ou pessoa jurídica.  

A seleção de empreendedores para ocupar os espaços da Feira Afro será realizada por ordem cronológica de inscrição. 

Após o período de inscrições, procederemos a análise da documentação apresentada. 

A lista dos artistas, palestrantes, oficineiros, produtores culturais, profissionais e prestadores de serviços selecionados para o 36a 

FESTIVAL/MOSTRA CULTURAL AFRO BRASILEIRA PALMARES; 5a MOSTRA DE MÚSICA AFRO BRASILEIRA; 1ª FEIRA AFRO 
QUILOMBO CULTURAL DE ECONOMIA CRIATIVA será disponibilizada no site: www.imecab.com.br, no dia 22/11/2021 as 18:00hrs 
  
As inscrições são gratuitas. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Nota Mínima 40 Pontos 

Critério Clareza das/os Empreendedores, Criatividade, Enriquecimento Cultural, Organização dos Produtos. 

 
Londrina, 25 de outubro de 2021. 

 

 
 

____________________________________ 

Vagner Nogueira 

Presidente IMECAB 
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