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 2019 CONVOCATÓRIA PARA EXPOSITORES 

 

1 - DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

1.1 - A  FIZ – Feira Interativa de Zines e Afins é uma feira de exposição, troca, venda e 

consumo de produções gráficas e publicações independentes, tais como zines, livros e 

livretos, postais, pôsteres e lambes, gravuras, quadrinhos e toda uma abrangência de 

impressos literários com as características de pequena tiragem, alto valor artístico e 

conceito artesanal. 

1.2 – A terceira edição da FIZ – Feira Interativa de Zines será realizada omo programação 

do FELELI- Festival de Leitura e Literatura 4ª edição, no Centro Cultural “Carlos 

Fernandes de Paiva” Avenida Nações Unidas 8-9 Centro, Bauru-SP,  no dia 27 de abril de 

2019 das 10h às 21h. 

1.3 - O objetivo principal da FIZ – Feira Interativa de Zines e Afins é reunir 

produtores/expositores de todo tipo de arte impressa e independente com enfoque 

literário produzida e compartilhada no Brasil e na América Latina a fim de fomentar, 

incentivar e promover o mercado alternativo das produções independentes. 

1.4 -  A produção geral está a cargo da Giralua Companhia de Artes e integra a 

programação da 4ª edição do FELELI-Festival de Leitura e Literatura realizado através do 

Edital Festivais de Artes do ProAC – Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo 



– Governo do estado de São Paulo tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura – 

Prefeitura Municipal de Bauru. 

   

2 - INSCRIÇÕES 

 

2.1 - As inscrições para expositores na FIZ – Feira Interativa de Zines e Afins deverão ser 

feitas através do e-mail feleli.fiz.festivalbauru@gmail.com e estarão abertas entre 18 de 

dezembro de 2018  a 28 de janeiro de 2019. 

2.2 - Poderão se inscrever artistas, designers, grupos, coletivos, editores e editoras 

independentes, com trabalho produzido e compartilhado no Brasil e na América Latina. A 

inscrição para cada participante deverá ser efetuada por e-mail e deverá conter as 

seguintes respostas no corpo do e-mail 

 feleli.fiz.festivalbauru@gmail.com:   

• Nome do responsável; 

• Cidade base; 

• Descrição sobre o trabalho; 

• Especificação dos tipos de obra que pretende expor 

 • 03 Fotos de ótima resolução em anexo contendo imagens das obras; 

• Links de redes sociais de referencia das obras e exposições desenvolvidas 

• Email para contato; 

• Telefone para contato. 

 

      2.3 – Todas as inscrições serão respondidas para validar o recebimento. 

 

     3 - SELEÇÃO 

3.1 - A etapa de seleção para esta terceira edição da FIZ- Feira Interativa de Zines e Afins 

será da Giralua Companhia de Artes e Poexistindo. 

 

4 - SELEÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

4.1 - A quantidade de expositores a serem selecionados estipula-se pela capacidade do 

espaço físico, estimado em cerca de 30 expositores. 

4.2 - Os expositores selecionados para participar da FIZ – Feira Interativa de Zines e Afins 

não terão nenhum ônus de participação e poderão comercializar suas obras, não cabendo 

nenhuma porcentagem à organização do evento.    
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 5- DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 - Todos os expositores da FIZ terão a seu dispor um espaço de mesa aproximado de 

1,20 x 0,90 além, varais ou paredes para exposição das obras, bem como acesso à 

tomadas. 

5.2 - É responsabilidade da produção da FIZ  definir onde cada expositor será alocado. 

5.3 - A produção da FIZ cederá o espaço expositivo e prestará a assessoria necessária 

durante a feira. À todos os expositores será servido um lanche com salgado, doce, bebida 

e frutas. 

5.4 Aos inscritos, bem como aos expositores selecionados, não caberá à  produção do 

evento qualquer contrapartida de natureza monetária. A produção do evento também não 

se responsabilizará por gastos com transporte, hospedagem, almoço ou jantar ou por 

quaisquer outras despesas. 

5.4 - Os casos omissos desta convocatória serão resolvidos unicamente pela equipe de 

produção 

5.5 - Dúvidas e informações serão atendidas pelo email feleli.fiz.festivalbauru@gmail.com 

ou pelas redes sociais do evento 

 

instagram.com/feleli.bauru 

facebook.com/FestivaldeLeituraeLiteratura 

 

 

 

. Bauru, 18 de dezembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

mailto:feleli.bauru2019@gmail.com
https://www.instagram.com/feleli.bauru
https://pt-br.facebook.com/FestivaldeLeituraeLiteratura

