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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE ARTES UFF 

 
(ANEXO II) 

 
TERMO DE PARTICIPAÇÃO 

 
Eu, 

______________________________________________________________________________, 

residente a 

________________________________________________________________________, 

telefones_________________________________, e-

mail___________________________________, comprometo-me a participar da 

exposição_______________________________________________, no 

espaço___________________________________________________, que terá sua inauguração dia 

_______________________, das 19 às 21 horas, e que estará aberta ao público de 

__________________ a ___________________. 

O termo de participação estabelece o seguinte: 

• As obras a serem expostas deverão ser entregues prontas para a exposição até o dia 
_________________, em horário a ser combinado; 
• O transporte das obras, tanto o envio, quanto o retorno, ocorrerá por conta do expositor; 
• Ficará a critério do expositor providenciar o seguro do transporte e da permanência das obras 
no CEARTES; 
• O proponente se responsabiliza junto ao Centro de Artes da UFF e declara que as obras a 
serem expostas são de sua autoria e propriedade; 
• Ficará a critério da Divisão de Artes Visuais, em acordo com o projeto expografico entregue 
pelo artista e/ou curadoria, a disposição e distribuição das obras nos espaços de exposições; 
• As propostas encaminhadas não poderão ser alteradas quando da realização da exposição; 
• Os trabalhos selecionados para a mostra não poderão ser retirados do local da exposição 
durante o período total ou parcial desta; 
• O expositor autoriza o Centro de Artes da UFF a utilizar os registros das ações e etapas do 
projeto, bem como as imagens de seus resultados na produção de catálogos, em mídia 
impressa, internet, mídias digitais, eletrônicas e audiovisuais, sem ônus e por tempo 
indeterminado; 
• O Centro de Artes UFF se compromete com a cessão do espaço, serviço de montagem e 
iluminação da exposição, divulgação, produção visual do convite virtual, produção visual e 
impressão do folder. Outros materiais e serviços, coquetel de inauguração e demais custos 
serão por conta do expositor; 
• O Centro de Artes UFF não disponibiliza materiais para a produção dos trabalhos a serem 
expostos, estes ficarão por conta do expositor; 
• Após o término da exposição, o proponente deverá recolher no próprio local e encaminhar 
seus trabalhos até o dia _______________. Após essa data, o Centro de Artes  UFF não poderá 
se responsabilizar pela sua guarda; 
• Todos os trabalhos e equipamentos do proponente utilizados na exposição deverão ser 
retirados pelo próprio, na ocasião da desmontagem da exposição; 
• Caso o proponente não esteja presente na ocasião da montagem, deverá enviar 
mapa/manual de instruções de montagem; 
• O Centro de Artes UFF possui câmeras em todas as suas dependências e funcionários de 
segurança nas áreas de exposições durante todo o horário de visitação, porém, não se 
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responsabiliza por quaisquer danos causados às obras durante o período de sua exposição. 
 
 
 

______________________________________ 
Expositor 

 

 
 
 
 

  


