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III SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 

Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

 
 
Como atividade do III Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens, 

organizada pelos discentes do programa de Pós-Graduação do IAD | UFJF, esse edital 

propõe a apresentação de trabalhos dentro do conceito de reprodutibilidade da 

imagem. 

O edital está orientado à apresentação de obras artísticas inseridas dentro das artes 

gráficas que dialoguem com as poéticas da arte contemporânea, visando difundir a 

discussão da arte entre a comunidade e o espaço acadêmico. Trata-se de uma 

exposição em que os participantes enviarão imagens digitais de um trabalho, que 

sendo selecionado, será impresso em uma folha de modelo quadrangular, em preto 

e branco, sobre papel sulfite. Por meio de uma expografia não tradicional, 

ocuparemos um espaço ainda a ser divulgado, dentro do Instituto de Artes e Design 

da UFJF, reunindo todas as imagens sobre um único suporte, simulando um grande 

outdoor ou qualquer outra plataforma que o papel pode ocupar no espaço urbano. A 

curadoria também criará um perfil da exposição nas redes sociais, para assim, 

divulgar e prolongar o tempo útil da exibição. Além disso, os trabalhos farão parte 

do caderno de resumos do Seminário, que será disponibilizado online no respectivo 

site. Nele, serão reproduzidos os trabalhos junto com a identificação de cada artista. 

A ideia da curadoria é trabalhar com o conceito de reprodutibilidade da imagem, 

onde cada artista enviará uma figura (dentro do padrão determinado neste edital) do 

trabalho que quiser apresentar neste formato, os quais poderão ser resultado de 

releituras de outros trabalhos plásticos, como pintura, desenho, gravura, instalação, 

fotografia, performance, vídeo-arte etc. 

 

 



	

I. PERFIL DO PARTICIPANTE: 

- Podem participar todos os artistas (maiores de 18 anos) residentes ou estrangeiros 

do Brasil, assim como artistas de qualquer nacionalidade residentes no estrangeiro, 

de maneira individual. Residentes em outros países serão isentos do valor de 

inscrição. 

 

II. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

As imagens serão selecionadas com base nos seguintes critérios: 

- Conceito e contemporaneidade; 

- Qualidade técnica; 

- Serem enviadas conforme o padrão estabelecido neste edital. 

OBS: O grupo curatorial da exposição estará composto por docentes e discentes do 

Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes e Design da UFJF. 

 

III. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS: 

- Só será aceita 1 (uma) imagem por candidato, caso o candidato envie mais de uma 

proposta, somente a última postagem será considerada estando de acordo com os 

critérios estabelecidos neste edital.  

- O artista deverá enviar preenchido o formulário de propostas artísticas disponível 

no site. 

- Juntamente com o formulário, o artista deverá encaminhar a imagem da obra no 

tamanho 30x30 cm e resolução de 300 dpi, ficando a seu critério ser colorida ou 

preto e branco, ressaltando que a impressão para a exposição será somente em 

preto e branco, em papel sulfite. 

- A imagem deve ser nomeada com o nome do autor e obra. Ex: artista-paisagem.jpg 

- Texto descritivo, de no máximo de 1500 caracteres com espaço, falando sobre o 

processo criativo e os conceitos trabalhados na sua obra artística em geral. 

- O envio destes arquivos deverá ser feito pelo e-mail seminarioppgacl@gmail.com 

até as 23:59 do dia 07 de outubro de 2016, colocando como assunto da mensagem 

“PARTICIPAÇÃO EXPOSIÇÃO”. 



	

- O resultado da aprovação das propostas artísticas será divulgado no site do evento, 

no dia 21 de outubro de 2016. 

- A reprodução da obra será descartada ao final da exposição, no dia 30 de 

novembro, às 18 horas, ficando a critério e responsabilidade do artista buscá-la caso 

haja o interesse. 

 

IV. PAGAMENTO 

• Caso a proposta artística for aceita, o pagamento da inscrição deverá ser realizado 

por conta bancária, até o dia 03 de novembro e o comprovante de pagamento 

deverá ser enviado para o e-mail do evento seminarioppgacl@gmail.com. 

 

DADOS DA CONTA POUPANÇA: 

Nome do titular: Thamara Venâncio de Almeida 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 0159 

Conta Poupança: 23757-1 

Variação: 013 

 

• Colocar como assunto do e-mail: “Comprovante de pagamento PROPOSTA 

ARTÍSTICA”. A inscrição só será efetuada após recebimento do comprovante. 

• O proponente deverá ficar atento se não receber a carta de aceite, que será 

enviada em até 48 horas após o envio do comprovante de pagamento. 

• Favor seguir as regras acima, para não haver imprevistos. Não nos 

responsabilizamos acaso a inscrição seja efetuada de outra maneira. 

 

V. CERTIFICADOS 

• Serão enviados por e-mail em prazo de até 60 dias após o evento. 

 

 

Juiz de Fora, 01 de setembro de 2016. 

Comissão Organizadora do III Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens 


