
___________________________________________________________________________

Olha Geral 2022

Exposição de alunes do Instituto de Artes da Uerj

EDITAL

Realização 

O Departamento Cultural e o Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a

finalidade de estimular e divulgar a produção dos artistas visuais do Instituto de Artes, lançam edital

para exposição entre as datas de 25/08 a 07/10/2022 na Galeria  Cândido Portinari.     

Cronograma

Inscrição dos trabalhos pelo email olhageral22@gmail.com: 06/06/22 a 26/06/22

Seleção pela comissão julgadora: 30/06 a 07/07 de 2022

Resultado final: a partir de 08/07/2022

15/08 - Entrega dos Trabalhos (10 às 18h) - Galeria Cândido Portinari 

16/08 a 24/08 - Montagem da Exposição

25/08 - Abertura (17:00)

26/08 a 07/10 - Período em cartaz (2ª a 6ª feira, de 12 às 18h)

10/10 - Desmontagem

11/10 - Retirada dos Trabalhos

Participação

1. A participação será condicionada à inscrição pelo e-mail olhageral22@gmail.com de 06/06/22 a

26/06/22, devendo ser efetuada através do preenchimento do formulário disponibilizado abaixo e do

envio de portfólio.
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2. Apenas os estudantes matriculados no Instituto de Artes poderão participar, devendo comprovar a

condição de discente com matrícula ativa em 2021 e 2022 na inscrição online;

3. Os temas dos trabalhos a serem desenvolvidos será livre, abertos à diversidade das pesquisas

artísticas;

4. Não serão aceitos desdobramentos de trabalhos que envolvam a utilização abusiva de animais ou

que vinculem qualquer forma de discriminação;

5. Ao efetuar a inscrição, os candidatos concordam automaticamente com este edital e aceitam suas

condições, ficando na responsabilidade de cumpri-lo em sua integralidade;

6. A participação no Olha Geral 2022 implica na autorização do uso de imagens das obras produzidas,

seja para divulgação externa ou nas publicações institucionais da UERJ;

7. Na inscrição, o portfólio deverá ser enviado em PDF, constando imagens de até 5 trabalhos com

suas especificações (título, ano, técnica, material, dimensões / duração, breve descrição do trabalho /

sinopse e qualquer observação adicional necessária);

8. No caso de apresentação de projeto a ser executado, este deve ser claro, sucinto e

acompanhado de todas as especificações técnicas necessárias; 

9.  No caso de obras audiovisuais, deverá constar o link de acesso ao trabalho online.

10. Os alunos com trabalhos selecionados devem se comprometer a participar das atividades de arte

educação e acessibilidade propostas pela Coordenadoria de Exposições (COEXPA) e Laboratório de

Acessibilidade Cultural (LAC).

Seleção:

1. A Comissão organizadora da exposição fará a seleção dos trabalhos e será composta por: 2

(dois) professores representantes de cada um dos 3 departamentos do Instituto de Artes; 1

(um) aluno representante de cada um dos 3 cursos de graduação do Instituto de Artes como

assistente de curadoria ; 

2. A seleção será realizada entre 30/06 a 07/07/2022 e não estará franqueada a quem

 não faça parte da comissão julgadora/ organizadora; 

3. O resultado da seleção será divulgado a partir de 08/07/2022;

4. Após a primeira seleção, a comissão do Olha Geral 2022 se reunirá com cada artista

selecionado para apresentações dos trabalhos e conversas sobre seus desdobramentos;

5. Os autores cujas obras forem selecionadas deverão entregar as mesmas na Galeria Cândido

Portinari no dia 15/08/2022, no horário de 10h às 18h. Não serão aceitas obras entregues fora

do prazo.



Exposição 

A exposição ocupará a Galeria Cândido Portinari. A abertura será no dia de 25/08/2022

e o encerramento no dia 07/10/2022.

Desmontagem 

1. A desmontagem ocorrerá em 10/10/2022 e a retirada dos trabalhos no dia 11/10/2022,

de 10 às 18h.

2. O recolhimento dos trabalhos será de responsabilidade do artista e deverá impreterivelmente

se efetuar na data estipulada. Após o prazo, os trabalhos não retirados serão descartados. Iart

e Decult não se responsabilizam por danos causados às obras. 

Disposições Gerais 

1. A decisão da comissão de seleção é irrevogável e soberana; 

2. Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela comissão de seleção; 

3. O resultado será divulgado online e/ou nos quadros de avisos do Instituto de Artes (11º andar)

e do ateliê, a partir do dia 08/07/2022.

Observações 

1. É fundamental que os trabalhos não danifiquem os espaço da universidade nem ofereçam

riscos à comunidade; 

2. No envio de material/projeto para análise, o aluno automaticamente concorda com este edital

e aceita suas condições, ficando na responsabilidade de cumpri-lo em sua integralidade caso

seus trabalhos sejam escolhidos; 

3. A montagem do trabalho deverá ser fiel ao projeto encaminhado, podendo ser suspensa sua

exposição caso o trabalho divirja do projeto previamente aprovado; 
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Formulário de Inscrição:

Nome: ______________________________

Nome artístico: _______________________

Matrícula:  ___________________________

Telefone(s):___________________________

E-mail:   ______________________________

Declaro que li e estou de acordo com as regras deste edital.

Rio de Janeiro, 

_______________________________________________

Nome e assinatura do aluno 


