
Convocatória EncontrADA
corpo, feminismo e tecnologia: livre!

4 a 6 de maio de 2012
Vale do Pavão, Visconde de Mauá-RJ

http  ://  nuvem  .  tk  /  

Convocamos todxs interessadxs a enviar propostas para fazer parte da 
programação  de  atividades  na  EncontrADA  –  corpo,  feminismo  e 
tecnologia: livre! 

O encontro será na Nuvem – estação rural de arte e tecnologia, entre 
os dias 04 e 06 de maio de 2012. A Nuvem está localizada no Vale do 
Pavão, Visconde de Mauá, Itatiaia-RJ (Brasil).

A convocatória é direcionada a mulheres que praticam, pesquisam ou 
desejam  estabelecer  contato  com  temas  relacionados  ao  ativismo 
feminista, a apropriação tecnológica feita pelas mulheres, ao uso do 
software e hardware livre, ao conhecimento e a reflexão sobre o seu 
próprio corpo. A ideia é unir gente de diferentes áreas de pensamento 
e  atuação  no  Brasil  para  construir,  por  meio  do  encontro  de 
experiências e saberes, uma rede de intercâmbio entre elas. Façamos 
prazerosamente nós mesmas!

O objetivo da EncontrADA na Nuvem é proporcionar um ambiente criativo 
e  seguro  para  troca,  interação,  desenvolvimento  e  criação 
colaborativa. As pessoas presentes poderão desenvolver propostas de 
criação, experimentação,  pesquisa, e documentação em um ou vários dos 
seguintes formatos:

-oficinas (de 2 a 4 horas de duração). Obs: o material da oficina deve 
ser proporcionado pela proponente. 

-experimentos  colaborativos  no  LabPermanente  que  estará  montado 
durante o encontro. Obs: o material do lab deve ser proporcionado pela 
proponente. 

-conduzir  rodas  de  conversas  temáticas  ao  longo  dos  03  dias  de 
EncontrADa ou apresentar experiências / reflexões em torno dos temas e 
interesses que você acha relevante compartilhar no encontro.

A Nuvem oferece hospedagem em uma casa rural com conexão à internet, 
pequeno  laboratório,  6  bancadas,  projetor  e  espaços  coletivos  em 
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ambiente rural, onde a cozinha, a limpeza e organização do ambiente 
são feitas de forma conjunta.

A casa se encontra a 200km da cidade do Rio de Janeiro, a 390Km de 
Belo Horizonte e 290km de São Paulo. Há transporte público para as 
cidades vizinhas diversas vezes ao dia a uma distância de 1500m.  

Prazos
A chamada está aberta até o dia  05 de abril de 2012 inclusive.

Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas através do envio do formulário por 
e-mail no endereço nuvem@nuvem.tk 

Caso você não receba a confirmação de recebimento da sua proposta 
por  e-mail  até  24h  depois,  solicitamos  que  envie  novamente  o 
formulário.
 
A inscrição é composta por um formulário que deverá ser preenchido 
e enviado nos formatos doc, odt ou pdf. O formulário deverá conter, 
além dos dados pessoais, uma proposta de 1000 a 4000 caracteres. 
Cada candidatx poderá ainda enviar links pessoais e uma seleção de 
seus trabalhos localizados em Revistas online e em serviços como 
Flickr, YouTube, Vimeo, entre outros.

Formulário de inscrição disponível em: 
http://nuvem.tk/files/formulário_encontrADA-nuvem.doc
http://nuvem.tk/files/formulário_encontrADA-nuvem.pdf

Comissão de seleção
A comissão de seleção será composta pela equipe da Nuvem e por 
membros por ela convidados a integrá-la.

Critérios de avaliação
As  propostas  inscritas  serão  julgadas  segundo  os  seguintes 
critérios:

- Adequação ao propósito e contexto desta convocatória.

- Motivação dxs candidatxs

Divulgação do resultado
Os  resultados  serão  divulgados  até  o  dia  12  de  abril  por  e-mail 
fornecido no ato da inscrição.
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O que a Nuvem oferece para a pessoa selecionada
-Passagens do local de origem dx proponente até a cidade de Resende(o 
transporte entre a cidade de Resende e o Vale do Pavão é por conta da 
pessoa. O somatório das passagens de ida e volta custarão cerca de 13 
reais)
-Hospedagem em quartos compartilhados
-Alimentação durante o evento

Propostas selecionadas
Serão  selecionadas  até  4  propostas.  Buscamos  temas  e  práticas 
interessantes relacionadas ao propósito e contexto desta convocatória.

Uso de imagem - direitos autorais
Todo  o  material  produzido  durante  a  EncontrADa,  assim  como  a 
documentação  do  evento  será  compartilhada  gratuitamente  utilizando 
licenças livres. A Nuvem fará a difusão dos trabalhos em meio online, 
no site do laboratório e em ações de comunicação diversas. Se por 
acaso  se  o  proponente  não  quiser  sua  imagem  veiculada  aos  nossos 
meios,  deverá  nos  avisar  com  antecedência,  podemos  guardar  seu 
anonimato. 

Nuvem, 9 de março de 2012
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