XII Mostra Cultural de Paraisópolis 2017
GUIA DO VOLUNTÁRIO UNISA – ORIENTADORES DE ESPAÇO
Prezado Voluntário UNISA,
É um grande prazer constatar que estudantes de seu curso de Pedagogia decidiram
apoiar a comunidade de Paraisópolis na construção da XII Mostra Cultural em 2017.
Estamos trabalhando intensamente há vários meses para que o evento seja um
sucesso no sábado 16/set/17 no CEU Paraisópolis (R. José Augusto de Souza e Silva
s/n). Procuramos planejar detalhadamente os muitos aspectos envolvidos em um
evento que prevê receber milhares de pessoas.
Optamos por designar aos voluntários UNISA o importante papel de Orientadores de
Espaço, operando em turnos de 3 h. Por favor chegue com meia hora de
antecedência, se possível visitando as salas de exposição antes do início de seu turno.
Voluntários FVV controlarão o acesso do público.
Obs: o grupo C incluirá a
desmontagem de:
a)
exposição
dos
desenhos
participantes no concurso do
logotipo MC, ocorrido no primeiro
semestre deste ano.
b) exposição das 41 redações
finalistas no concurso ocorrido no
primeiro semestre deste ano
Durante o evento exibições em sala, distribuídas em 2 prédios distintos,
transcorrerão simultaneamente às apresentações em 2 palcos (interno e externo).
Tal simultaneidade, que é uma riqueza desta forma de manifestação cultural, pode
deixar o público um pouco aturdido e ai entra o papel dos voluntários UNISA
orientando o público sobre as opções, com o suporte de banners de programação.
Possivelmente alguns familiares irão perguntar onde estão sendo exibidos os
trabalhos de seus filhos. Recomendamos que você se familiarize com as atividades
previstas consultando o link http://paraisopolis.org/mostra-cultural-2/. Na véspera do
evento por favor imprima a programação completa de salas, palcos e camarins. O
controle de acesso será realizado por um grupo de voluntários FVV. Sua professora
Carla Tomas, curadora do evento e profunda conhecedora do espaço do CEU, ficará
sediada na sala web e poderá alinhar previamente com vocês a melhor logística.
A CURADORIA

LOCAL
BEC
AUDITÓRIO
PREDIO EMEF
SALA BERBELA
SALA GAUDI
PREDIO CEI/EMEI
SALA WEB
DESMONTAGEM LOGOS
total

Grupo A
9:00-12:00
8
1
2
1
1
2
2
0
17

Grupo B
12:00-15:00
3
1
2
1
1
2
2
0
12

Grupo C
15:00-18:00
3
1
2
1
1
2
2
5
17

demanda total

Missão: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, valorizando as
práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas

