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Apresentação de projetos para exposição no espaço Glauco Pinto de Moraes
Regulamento:
1- Encontram-se abertas, de 01 de abril a 30 de junho de 2016 as inscrições para artistas e
interessados em expor seus trabalhos no período entre outubro e novembro de 2016, no
espaço Glauco Pinto de Morais do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, em Passo
Fundo, RS.
2- As propostas serão avaliadas por uma comissão de seleção e artistas convidados pela
coordenação do Museu;
3- As propostas aprovadas, na íntegra ou não, poderão ser individuais ou coletivas. Na hipótese
de produção coletiva, as condições de participação deverão ser preenchidas por todos os
integrantes do grupo que deverá indicar um representante para contato, se necessário.
4 - As inscrições serão feitas mediante o envio dos seguintes documentos à coordenação do
Mavrs:
Portfólio contendo:
A – Cópia de documento de identidade, CPF, endereço e formação.
B - curriculum artístico resumido em forma de texto, relação das exposições individuais e
coletivas, salões e premiações (se houver);
C – Cópia da comprovação das atividades artísticas: convites, catálogos, textos críticos (se
houver);
D – Fotos coloridas de, no mínimo, seis obras recentes, a partir de 2012, com pelo menos
10cm x 15cm, das quais, no mínimo, três devem figurar na exposição com seus respectivos
dados técnicos: título, técnica, dimensões, ano;
E – As obras de vídeo arte ou performance, deverão ser enviados juntamente com projeto
descritivo em mídia digital: DVD ou CD;
F – Anteprojeto em formato A4, contendo: descrição clara e objetiva da proposta da exposição
a ser apresentada, material impresso, ou em mídia/CD, que o proponente achar necessário
para melhor entendimento de seu trabalho;
G – ficha de inscrição preenchida e assinada.
5 - Havendo divergências entre o projeto aprovado e o apresentado, a coordenação do Mavrs
reserva-se ao direito de tomar as atitudes cabíveis;
6 – Ao (s) selecionado(s) caberá as despesas de: embalagem e transporte das obras

(ida e volta), seguro das obras (se achar conveniente), equipamentos especiais para as
montagens não tradicionais, convites (impressos e virtuais) segundo padrão do museu e
coquetel de abertura (havendo interesse).
Também deverá apresentar, nos prazos
solicitados, material fotográfico e release para que possa ser feita a divulgação nos meios
de comunicação;
7 - O Mavrs colocará à disposição do(s) selecionado(s) o espaço e a infra-estrutura de
apoio para montagem e desmontagem da exposição, postagem dos convites,
divulgação junto aos meios de comunicação local;
8 - O resultado da seleção será homologado pela Comissão de Seleção e publicado no
site www.upf.br/mavrs até 27/07/2016 . Os inscritos selecionados receberão um
comunicado por e-mail;
9 - Todo material de inscrição do(s) selecionado(s) ficará arquivado no Museu de Artes
Visuais Ruth Schneider para consultas futuras;
10 - Os portfólios e anteprojetos dos inscritos que não foram selecionados deverão ser
retirados a partir de 04/08/2016 no horário de funcionamento do museu segunda a sextafeira no setor administrativo do MAVRS. Após esta data, o material será reciclado;
11 - A devolução do material pelo correio será realizada somente se o participante anexar
envelope adequado, preenchido e selado. Caso o valor da postagem seja insuficiente,
o Museu não se responsabilizará pela devolução. Não será aceito cheque postal ou
dinheiro;
12 - O Espaço Glauco Pinto de Moraes, oferecido aos artistas, compreende 2 salas: uma
de 5,25m x 4,13m e a outra de 5,25m x 3,27m, pé direito 4,79m. Planta das salas no
site www.upf.br/mavrs.
13 - Não será permitido colocar pregos nas paredes, por se tratar de prédio Histórico.
Disponibilizamos correntes e tapumes. Para outras necessidades consultar
antecipadamente a Coordenação.
14 – havendo interesse e disponibilidade de data do MAVRS, poderá ocorrer uma conversa
do selecionado com a comunidade acadêmica e público interessado.
15 - O envio de propostas implica a aceitação integral dos itens deste edital e, os casos
omissos serão analisados pela Comissão de Seleção.

16 - As inscrições deverão ser enviadas para:
Museu de Artes Visuais Ruth Schneider - Edital 01/2016 –
Espaço Glauco Pinto de Moraes
Av. Brasil Oeste, 758 - CEP 99025-003 – Passo Fundo – RS
Fone: (54) 3316-8586 / 3316-8587 - E.mail: mavrs@upf.br

Universidade de Passo Fundo
Vice Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
Mavrs - Museu de Artes Visuais Ruth Schneider

Edital 01 2016
FICHA DE INSCRIÇÃO - ESPAÇO GLAUCO PINTO DE MORAES

INSCRIÇÃO Nº..........................................................................
MODALIDADE:

( ) Individual

( ) Coletiva

NOME DO ARTISTA:......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
INTEGRANTES DO GRUPO (Preencher em caso de exposição

coletiva)...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Obs: Cada integrante deverá preencher uma ficha individual

IDENTIDADE:.................................................................................................................................................

CPF:................................................................................................................................................................

ENDEREÇO:...................................................................................................................................................
CIDADE:........................................................................
FONE:....................................................................

CEP:.............................

UF:..........

FAX:..............................................................

E-MAIL:..................................................................

CIENTE DAS CONDIÇÕES DO REGULAMENTO CONFORME EDITAL.

ASSINATURA: ..................................................................................................................................
DATA: ..........................................................2016.

