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Edital Artes Visuais Integradas

A Diretoria  de Arte,  Cultura e  Ações Comunitárias  da Pró-Reitoria  de Extensão da

Universidade  Federal  do  Vale  do  São  Francisco  –  DACC/PROEX/UNIVASF,  no

exercício de suas atribuições e buscando democratizar seus serviços, lança o presente

edital de ocupação dos espaços para o Projeto Artes Visuais Integradas e Exposições

Temporárias,  válido  para  estudantes  e  funcionários  da  universidade  e  artistas  das

localidades  onde  a  UNIVASF  atua,  em  conformidade  com  as  disposições  abaixo

estabelecidas:

1. Do Objeto

O objeto deste edital é a seleção de projetos para ocupação dos espaços de exposição

temporária  da dita  universidade  durante  o ano de 2015, visando contribuir  para sua

dinamização, voltado para a sociedade em geral.

2. Das Disposições Preliminares

2.1 Os espaços mencionados neste edital são os halls e pátios dos campi da universidade

nos municípios de Juazeiro, Petrolina, Senhor do Bonfim e São Raimundo Nonato.

2.2  Serão  aceitas  inscrições  de  projetos,  de  caráter  individual  ou  coletivo,  cujas

produções artísticas sejam bidimensionais.

2.3 No cronograma de exposições temporárias de 2015 da DACC estarão previstas as

mostras selecionadas por meio deste edital. O período de permanência das exposições

será de 21 (vinte e um) dias.

3. Das condições de participação

3.1 Todas as ações propostas deverão ser oferecidos gratuitamente ao público.
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3.2  O/A  proponente  poderá  inscrever  quantos  projetos  desejar,  podendo  ser

contemplado em apenas 1 (um) projeto.

3.3 Os custos de produção do projeto são de inteira responsabilidade do/da artista ou do

coletivo proponente.

3.4  Caberá  ao/à  proponente  contemplado/contemplada  pelo  Edital  Artes  Visuais

Integradas arcar com todos e quaisquer gastos necessários a pré-produção, produção,

pós-produção do seu projeto, ficando a DACC responsável pela montagem.

3.5  Somente  serão  aceitos  projetos  que  não  contenham  materiais  perecíveis  e  que

interfiram na integridade física do local e do público.

3.6  O projeto  deve  ser  elaborando considerando  o limite  máximo de  34  peças,  em

tamanho máximo de 90 cm x 110 cm.

3.7  A  inscrição  de  um grupo  artístico  deverá  ser  feita  por  um dos  seus  membros,

autorizado  oficialmente  pelo  grupo  e  maior  de  18  (dezoito)  anos,  ficando  ele

responsável pela comunicação e acordos entre o grupo e a DACC.

4. Das Inscrições

4.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser encaminhadas pessoalmente pelo e-mail:

proex.dacc@univasf.edu.br, até 9 de março de 2015.

4.2  O  projeto  deverá  ser  entregue  na  íntegra,  não  sendo  admitidas  alterações  ou

complementações posteriores à entrega. 

4.3 O projeto da exposição deve conter, no máximo cinco páginas:

mailto:proex.dacc@univasf.edu.br
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a. concepção,  descrição  das  obras  (técnica,  temática,  se  são  inéditas  ou  não),

características  específicas  dos  materiais,  plano  de  montagem,  materiais  e

equipamentos  necessários  e  outras  informações  que  o/a  proponente  julgar

necessárias para a compreensão da proposta. Caso as obras ainda não tenham

sido produzidas para a exposição, essa informação deverá constar no projeto

b. imagem dos trabalhos que serão expostos, incluindo a identificação completa

das obras (autor, título, data, técnica, dimensões) em arquivo JPEG ou PDF.

c. descrição do processo de criação.

4.4 Junto com o projeto deverá ser entregue o currículo artístico e ficha de inscrição

(Anexo 1). Também poderá incluir  documentação complementar  sobre sua trajetória

artística.

4.5 O descumprimento de qualquer um dos itens anteriores acarretará a eliminação da

candidatura.

5. Da Seleção

5.1 A seleção será feita por uma Comissão Avaliadora designada pelo diretor da DACC,

estruturada especificamente para esse fim e será constituída por 3 (três) membros.

5.2  Caberá  à  Comissão  Avaliadora  analisar  as  propostas  apresentadas,  classificar

aquelas que atendem as exigências e possibilidades de execução nos termos deste edital.

5.3 A comissão é soberana, não cabendo veto ou recurso às suas decisões.

5.4  O  resultado  será  divulgado  pela  DACC  na  página  da  UNIVASF

(http://univasf.edu.br/) no dia 20 de março de 2015. O cronograma de exposições será

divulgado oportunamente na página da DACC (http://dacc.univasf.edu.br/).

http://dacc.univasf.edu.br/
http://univasf.edu.br/
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6. Das Obrigações

6.1 É obrigação do selecionado ou selecionada:

a. entregar as obras na DACC no Prédio da Reitoria, Campus Petrolina Centro,  dois

dias  úteis  antes  da  exposição  de  acordo  com  o  cronograma  definido,  e  retirá-las,

participando da desmontagem.

b.  providenciar  e  arcar  com  os  custos  das  embalagens,  seguro  (não  obrigatório)  e

transporte na entrega e devolução das obras, bem como os materiais e equipamentos

específicos necessários à exposição.

c. comprometer-se a conceder à DACC o direito de uso de imagem das obras para fins

de divulgação da exposição.

d.  responsabilizar-se pela  organização  e  custos  de coquetel  de abertura,  caso deseje

realizá-lo.

7. Da Comercialização

7.1 Fica a critério do/da proponente a comercialização das obras.

7.2 Nenhuma obra poderá ser retirada dos espaços expositivos durante o período da

exposição.

8. Das Disposições Gerais

8.1 A inscrição implica na aceitação deste edital em todos os seus termos.
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8.2 A DACC se reserva o direito de tratar os casos omissos a este edital.

8.3  Outros  esclarecimentos  e  orientações  podem  ser  obtidos  pelo  e-mail:

proex.dacc@univasf.edu.br ou pelo telefone: (87) 2101-6770.

Petrolina, PE, 04 de janeiro de 2015.

Diretor de Arte, Cultura e Ações Comunitárias da PROEX/UNIVASF

mailto:proex.dacc@univasf.edu.br
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ANEXO 1

Ficha de Inscrição

Nome: ________________________________________________________________ 

Nome Artístico: ________________________________________________________

RG______________________________  CPF________________________________

Tel: ____________________________ Celular: ___________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Endereço completo:_____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Datas de preferência para expor: 

1ª opção: ___________________________ 2ª opção: __________________________

(A  primeira  exposição  acontecerá  entre  31  de  março  e  21  de  abril  de  2014.  As

exposições sempre iniciarão às terças-feiras)

Resumo ou release da exposição:
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ANEXO 2

Orientações para o currículo de artista

Estrutura: 

1. Nome -  informe nome artístico e nome completo, caso sejam diferentes.

2. Informações de contato – informe endereço completo, telefone, e-mail, site (se

tiver).

3. Formação Acadêmica – descrição da formação superior ou técnica, curso e ano

de conclusão; de cursos, oficinas com carga horária e ano de realização.

4. Experiência como professor de Arte, mediador em exposição (opcional).

5. Exposições individuais e/ou coletivas: informe título, local e data.

6. Prêmios, residências.

7. Publicações: descrição de publicações de sua autoria relacionada a Arte. Informe

título, 

Dicas:

1. O tamanho  ideal  para o currículo  é  de até  uma página  e  meia,  selecione  as

informações mais recentes ou mais relevantes;

2. Não inclua fotografias, cursos de idiomas, tipos de software que utiliza ou data

de nascimento;

3. Use apenas um tipo de fonte.


