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O Centro de Artes UFF faz saber aos interessados que           

estarão abertas, de 20 de março de 2020 a 04 de           

maio de 2020, as inscrições para apresentação de        

propostas para exposições de artistas ou grupos       

artísticos interessados em expor seus trabalhos a fim        

de integrar o calendário da Galeria de Arte UFF         

Leuna Guimarães dos Santos e do Espaço UFF de         

Fotografia Paulo Duque Estrada, no período de junho        

de 2020 a janeiro de 2021. 

 

 

1. OBJETO 

A presente Chamada Pública tem por objetivo selecionar projetos de artistas, grupos            

artísticos e curadores interessados em integrar o calendário de exposições da           

Galeria de Arte UFF Leuna Guimarães dos Santos e do Espaço UFF de Fotografia              

Paulo Duque Estrada, no período de maio de 2020 a janeiro de 2021. 

 



As exposições são produzidas pela Divisão de Artes Visuais do Centro de Artes             

UFF e tem como objetivo principal promover e divulgar a produção de arte             

contemporânea, com vistas a fomentar a pesquisa, estimular novos processos          

investigativos e experimentações de linguagens, além de fortalecer as dinâmicas          

sociais da arte.  

 

Em consonância com as discussões atuais promovidas por artistas e espaços           

culturais e atentos às desigualdades estruturais no sistema de produção e           

circulação artística, o presente edital busca dar ênfase para realizadores com           

lugares sociais e identitários tidos como minoritários. 

 

Além de propostas ligadas mais comumente a formatos convencionais aos espaços           

das galerias (como pinturas, esculturas, objetos, performances e instalações), esta          

chamada tem interesse também em propostas que contemplem produções de          

linguagem advinda das chamadas artes de rua ou arte urbana (a exemplo de graffiti,              

lambe-lambe e stencil), bem como produções envolvendo videoarte, projeções em          

grande escala, video mapping e outras intervenções (para tal, pode ser           

disponibilizada a fachada do Centro de Artes da UFF como suporte, desde que             

indicado no projeto inscrito como se pretende este uso pelo proponente). 

 

As propostas dedicadas ao Espaço de Fotografia também podem contemplar          

imagens de caráter documental, produções de fotojornalismo, fotoperformance,        

colagens e toda variedade de imagem que utiliza a fotografia como suporte ou             

matriz. 

 

A Galeria de Arte UFF e o Espaço de Fotografia UFF entendem a diversidade              

artística em formatos, conceitos e plataformas como corpo das artes visuais           

contemporâneas. 

 

 

 

 



2. CATEGORIAS  

A) Exposição na Galeria de Arte UFF: serão avaliadas propostas que utilizam            

qualquer formato em artes visuais; 

B) Exposição Espaço de Fotografia UFF: serão avaliadas propostas com          

interesse em produções envolvendo o uso da fotografia; 

C) Laboratório em Artes UFF: serão avaliadas propostas para oficinas, debates,           

rodas de conversa, palestras e dinâmicas sobre artes visuais. 

 

Para todas as categorias serão priorizadas propostas que tenham atenção em           

formação e/ou ampliação de público e atividades de integração com a comunidade            

estudantil. Propostas sem este interesse não estão invalidadas de concorrer. 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. O período de inscrições para apresentação das propostas é de 20 de março de               

2020 a 04 de maio de 2020, às 17h59. 

 

3.2. Só serão aceitas inscrições de proponentes maiores de 18 anos. 

 

3.3. O presente edital possui abrangência nacional.  

 

3.4. As inscrições serão feitas exclusivamente online, com o preenchimento de um            

formulário disponível no site: www.centrodeartesuff.br e com links nas redes sociais           

oficiais do Centro de Artes UFF. 

 

3.5. O formulário de inscrição disponível solicitará os seguintes dados: 

 

a) Dados cadastrais: 

•  Título do projeto a ser desenvolvido; 

•  Nome do proponente - artista(s)/coletivo, curador; 

•  Nome do responsável pela inscrição;  

•  RG, CPF; 

•  E-mail e telefone para  contato; 

http://www.centrodeartesuff.br/


• Currículo(s) e/ou portifólio(s) do(s) artista(s);  

 

b) Sobre o projeto: 

•  Apresentação do tema; 

• Projeto expográfico e descritivo da exposição, contendo imagens dos trabalhos a            

serem expostos e/ou descrição dos trabalhos que tenham mídias alternativas, suas           

características técnicas e o detalhamento da estrutura e do material necessário para            

sua montagem. 

•  Ficha técnica; 

•  Links; 

 

3.6. Não serão aceitas inscrições, nem entregas de propostas, no local. 

 

3.7. Serão desclassificadas as inscrições que não cumprirem o limite da data de             

envio, que se encerrará às 17h59 do dia 04/05/2020. 

 

3.8. Em caso de inscrição de exposições coletivas ou de coletivos, o formulário de              

inscrição deve conter os dados de apenas um proponente, mas o projeto deverá             

conter as informações de todos os artistas que o compõem. 

 

3.9. Não serão analisados projetos e propostas com fichas de inscrição incompletas            

ou enviados após o prazo de inscrição. 

  

3.10. É vedada a inscrição de quaisquer proponentes que tenham vínculos de            

trabalho e pesquisa com o Centro de Artes UFF, tais como coordenadores de áreas,              

chefes de divisões, professores, servidores, prestadores de serviço, bolsistas e          

estagiários. O mesmo vale para todos aqueles que tenham vínculo de parentesco            

(consanguíneo e/ou afetivo) com quaisquer integrantes do Centro de Artes. 

 

3.11. As propostas encaminhadas não poderão ser alteradas quando da realização           

da exposição. 

 



3.12. O termo de participação consta nos anexos do Edital (ANEXO I) apenas para              

que os candidatos tenham conhecimento do seu conteúdo, não sendo necessário o            

seu preenchimento nesse momento. 

 

4. SELEÇÃO 

4.1. Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção designada pelo            

Centro de Artes UFF, composta por membros de representação no campo das artes             

visuais. Sua composição será divulgada ao fim do processo de seleção, no site do              

Centro de Artes UFF.  

 

4.2. A Comissão de Seleção poderá propor exposições coletivas a partir da escolha             

de projetos individuais, e propor a inclusão de projetos individuais em projetos            

coletivos, em comum acordo com os proponentes. 

 

4.3. Os projetos serão analisados de acordo com critérios de contemporaneidade,           

qualidade técnica e/ou pertinência conceitual, relevância e viabilidade da proposta. 

 

4.4. A Galeria de Arte UFF e o Espaço UFF de Fotografia localizam-se no Centro de                

Artes da UFF. Esses locais têm um público estimado de 120 mil pessoas,             

anualmente. Por esse motivo, os projetos recebidos para a seleção precisam           

atender aos critérios de segurança, acessibilidade, salubridade, livre trânsito do          

público e demais necessidades específicas. 

 

4.5. Os projetos serão analisados pela comissão de seleção de acordo com os             

seguintes critérios gerais:  

 

a) Viabilidade da proposta - capacidade de execução do projeto de acordo com o              

conteúdo apresentado; 

b) Qualidade técnica e artística; 

c) Proposta curatorial - coesão e qualidade da narrativa conteúdo “coeso”/conjunto; 

d) Proposta expográfica;  

e) Estratégias para a democratização do acesso aos resultados finais;  



f) Inovação em conteúdo e/ou linguagem;  

g) Estratégia de divulgação e acionamento de redes.  

 

4.8. A seleção e as decisões da Comissão de Seleção serão tomadas de forma          

soberana e definitiva, não cabendo nenhum tipo de recurso. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital 20/02/2020 

Período de inscrições 20/03/2020 a 04/05/2020 

Avaliação das propostas recebidas 06/05/2020 a 13/05/2020 

Divulgação do resultado no site do 

Centro de Artes UFF 

15/05/2020 

 

6. RESULTADO 

6.1 O resultado será divulgado por ordem decrescente de notas no site do Centro de               

Artes UFF (http://www.centrodeartes.uff.br/editais/) conforme o cronograma - item 5         

deste edital.  

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. O Centro de Artes UFF se compromete com a cessão de espaço, serviço de               

montagem e iluminação da exposição, disponibilização dos equipamentos de         

iluminação e sonorização de acordo com a viabilidade para cada atividade,           

divulgação, produção visual de materiais de divulgação para meios virtuais e           

impressão do folder. 

Outros materiais e serviços, coquetel de inauguração (não obrigatório) e demais           

custos ficarão a cargo do proponente. 

 

7.2. As exposições poderão ser individuais ou coletivas. 

http://www.centrodeartes.uff.br/editais/


 

7.3. Serão aceitas propostas nas seguintes modalidades: pintura, escultura, gravura,          

cerâmica, objeto, instalação, intervenção, vídeo, performance, entre outras        

variações, para os espaços da Galeria de Arte UFF. Para o Espaço de Fotografia              

UFF, serão aceitas fotografias nos seus diversos estilos, fotografia         

conceitual/artística, fotografia documental, fotografia de rua, fotojornalismo, bem        

como colagens fotográficas e fotografias com intervenções artísticas, desde que as           

fotografias utilizadas nestes trabalhos sejam produzidas pelo próprio artista.  

 

7.4. Cada projeto permanecerá em exposição por, no mínimo, 30 dias.  

 

7.5. Não existe quantidade mínima ou máxima de trabalhos a serem expostos.            

Recomenda-se que seja feito um desenho, mapa ou memorial descritivo da           

montagem de acordo com as plantas baixas das galerias, anexadas ao Edital. 

 

7.6. Ficará a critério da Divisão de Artes Visuais, em acordo com o artista e a                

curadoria, a disposição e distribuição das obras nos espaços de exposições, de            

acordo com as normas de segurança, acessibilidade, salubridade, livre trânsito do           

público e demais necessidades específicas. 

 

7.7. O Centro de Artes UFF não disponibiliza materiais para a produção dos             

trabalhos a serem expostos, estes ficarão por conta do expositor. 

 

7.8. Todo o material para a montagem da exposição deverá ser entregue e retirado              

pelo responsável no Centro de Artes UFF aos cuidados da Divisão de Artes Visuais.              

O Centro de Artes não faz envio dos trabalhos pelos Correios ou outros meios de               

transporte. A entrega e retirada do material deverá ser realizada por transportadora,            

caso o responsável não possa estar presente. 

 

7.9. A confirmação da participação do projeto selecionado deverá ser feita com            

antecedência mínima de 40 (quarenta) dias da data prevista para sua inauguração,            



mediante contato com a Divisão de Artes Visuais do Centro de Artes UFF e entrega               

do Termo de Participação devidamente assinado. 

 

7.10. O agendamento das exposições ficará a critério da Divisão de Artes Visuais do              

Centro de Artes UFF. 

 

7.11. O Centro de Artes da UFF não oferece pró-labore ou prêmio para os              

candidatos selecionados no Edital. 

 

7.12. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser          

obtidos através do e-mail editalartesvisuais.ceart@id.uff.br . 

 

7.13. Todos os casos omissos a este Edital serão avaliados pelo Centro de Artes              

UFF. 
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(ANEXO II) 

 
PLANTAS BAIXAS DOS ESPAÇOS DE EXPOSIÇÕES 

 
 
 

GALERIA DE ARTE UFF 

 



 
ESPAÇO UFF DE FOTOGRAFIA PAULO DUQUE ESTRADA 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


