
                                                                                                                  

CHAMADA PÚBLICA PARA INTERVENÇÃO ARTÍSTICA E CULTUR AL NA II 
MOSTRA DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLIC AS Nº01/2018 

 

O Conselho Regional de Psicologia da Bahia – 3ª Região Bahia (CRP03) por 

meio do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) 

torna pública esta chamada no dia 12 de setembro de 2018 para a construção de 

intervenções artísticas e culturais na II Mostra de Práticas em Psicologia e Políticas 

Públicas na Bahia, que acontecerá nos dias 17,18 e 19 de Outubro, no Campus da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), em Vitória da Conquista. 

1. Do objetivo 
 

1.1 Esta Chamada Pública tem como objetivo: 

a) Convidar artistas ou grupos artísticos interessados em integrar a 

exposição de arte na II Mostra de Práticas em Psicologia e Políticas 

Públicas na Bahia; 

b) Fomentar a produção artística e cultural, através do incentivo a 

exposição de propostas culturais por artistas; 

c) Promover e difundir a arte contemporânea. 

 

2. Das inscrições 
 

2.1 O período de inscrição: 12/09/2018 até 28/09/2018 

2.2 Divulgação dos resultados: 03/10/2018 

a) Poderão se inscrever artistas e/ou grupos de artistas; 

b) Grupos de artistas devem ser inscritos por um dos membros; 

c) As propostas devem estar relacionadas com um ou mais eixos da II 

Mostra de Práticas em Psicologia e Políticas Públicas, que estão 

disponíveis no site http://www.iimostracrp03.ufba.br/;  

d) As inscrições devem ser feitas através do formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOU4ie_nVshySDEeho

unoOTbOrAGtFHIjWWFh8tcjq5XBsOw/viewform;  

 

 



                                                                                                                  

3.  Disposições Gerais 
 

a) A exposição acontecerá no campus da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia em paralelo a II Mostra de Práticas em Psicologia e 

Políticas Públicas com horários a serem divulgados posteriormente; 

b) As apresentações serão divulgadas no site 

http://www.iimostracrp03.ufba.br/ e nos canais de comunicação do 

CRP 03; 

c) Esta chamada pública não oferece pagamento para os artistas que irão 

expor;   

 

Todas as informações podem ser conferidas no site do evento 

www.iimostracrp03.ufba.br. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail 

crepop03@crp03.org.br. 

 

Salvador, 12 de Setembro de 2018 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Alessandra Santos de Almeida 

CRP-03/3642 

Conselheira Presidenta do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região/Ba 


