NÓS, EU, VOCÊ...TODOS JUNTOS NO CATC!
Rua Senhor dos Passos 248- 8º andar
CEP: 90020-180
Porto Alegre- RS - Brasil

EDITAL DE EXPOSIÇÕES Nº 001/2010
1- EDITAL/2010
O CATC vem convidar a comunidade acadêmica do Instituto de Artes da UFRGS e das
demais Instituições de Ensino Superior no Rio Grande do Sul a participar da ocupação do
espaço Ado Malagoli durante o ano de 2010, destacando seu interesse em participar, colaborar
e integrar o desenvolvimento e socialização da produção artística no âmbito dos cursos de
Artes Visuais que compõem o ambiente cultural do estado.
2-PARTICIPAÇÂO
Poderão participar todos os alunos de graduação dos cursos de Artes Visuais, tanto
individualmente quanto de forma coletiva.
3- INSCRIÇÕES
As inscrições para a utilização do Espaço Ado Malagoli para o ano de 2010 serão
realizadas entre os dias 24 de março a 16 de abril de 2010, na sede do Instituto de Artes, sito à
Rua Senhor dos Passos, nº 248 - 2º andar, CEP: 90020-180, aos cuidados de CENTRO
ACADÊMICO TASSO CORRÊA, de segunda à sexta-feira no horário das 14h às 17h.
No envio da inscrição, os interessados deverão entregar ficha de inscrição (anexo 01),
projeto gráfico de exposição contendo no mínimo 5 (cinco) imagens e/ou sons na mídia de
acordo com o trabalho proposto (anexo 02), além de texto justificativo (01 lauda). Os
proponentes de cidades fora da região metropolitana que não tiverem seus trabalhos
selecionados deverão também encaminhar junto à inscrição um envelope selado para o retorno
do portifólio, caso haja interesse para tal.
Os trabalhos enviados por correio só serão aceitos com o carimbo datado até o prazo
final das inscrições.
4-ESPAÇO
Planta do Espaço - Anexo 02
5-DISPONIBILIDADE DE MATERIAL PARA INSCRIÇÃO
O edital, o formulário de inscrição e a planta do espaço encontram-se disponíveis no blog
do CATC no seguinte endereço eletrônico: http://catconline.wordpress.com
6-MONTAGEM/DESMONTAGEM
A montagem e desmontagem da exposição são de responsabilidade exclusiva dos
selecionados; as desmontagens deverão sempre ocorrer na segunda-feira que antecede a
exposição subseqüente, no turno da manhã. Os selecionados deverão garantir a preservação
do espaço, vindo a entregar a sala nas mesmas condições que a receberam.

7- SEGURANÇA
Os trabalhos recebidos não serão cobertos por seguro. O CATC não se responsabiliza
por furtos e/ou danos.
8- TRANSPORTE DE OBRAS E/OU ARTISTAS SELECIONADOS
O CATC não irá cobrir gastos com transporte de artistas e/ou obras selecionadas para as
exposições; toda a logística que o evento necessitar ficará a cargo do artista.
9- SELEÇÃO
Serão selecionadas oito propostas de alunos do Instituto de Artes da UFRGS, três
exposições coletivas coordenadas por professores do Instituto de Artes da UFRGS e uma vaga
destinada a proponentes cursando graduação em Artes Visuais em outras Instituições de
Ensino Superior no estado do Rio Grande do Sul. Os trabalhos passarão por uma comissão
julgadora formada por professores do IA/UFRGS.
10- DAS EXPOSIÇÔES
As exposições acontecerão no período compreendido entre MAIO/2010 e MARÇO/2011.
O cronograma com as datas correspondentes a cada exposição será repassado aos
selecionados via e-mail, conforme dados informados na ficha de inscrição (anexo 01).
11- OBRIGAÇÕES
11.1. DO CATC
- Envio de resenhas através de e-mails a artistas e instituições culturais;
- Divulgação junto à imprensa local;
- Fornecer certificado de participação aos artistas.
11.2. DOS ARTISTAS
- Montagem e desmontagem da exposição;
- Fornecer arte final do convite eletrônico (10 dias de antecedência);
- Fornecer resenha da exposição para divulgação junto à imprensa ao e-mail:
catceventos@gmail.com (10 dias de antecedência).
12- CRONOGRAMA
INSCRIÇÕES: 24 de março a 16 de abril de 2010, Deixar documentos, na sede do Instituto de
Artes: Rua Senhor dos Passos, nº 248 - 2º andar, CEP: 90020-180, aos cuidados de CENTRO
ACADÊMICO TASSO CORRÊA, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h.
SELEÇÃO: 19 a 23 de abril de 2010.
DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS: 26 de abril no blog do CATC e via e-mail.
DEVOLUÇÃO DOS TRABALHOS E/OU FOTOGRAFIAS DA INSCRIÇÃO: 30 de abril de 2010,
das 14h às 19h. Trabalhos de proponentes fora da região metropolitana só serão devolvidos via
correio caso o proponente encaminhe junto com a inscrição um outro envelope, previamente
selado e com o endereço para retorno (conforme item 3 deste edital).
Após esta data o CATC se exime de qualquer responsabilidade sobre os materiais referentes às
exposições.

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EDITAL 01/2010(ANEXO 01)
Nome do(s) artista(s):_______________________________

Nome da exposição:_________________________________
Categoria: ________________________________________
Endereço:_________________________________________
Cidade:_________________Estado:____________________
CEP:___________________Tel:____________Fax:________
E-mail:___________________________________________
Curso/Instituição:__________________________________

Material entregue pelo proponente:
Projeto ( )
Fotos/fotocópias( )
Maquete ( )
Texto ( )

CD( )

Concordo com os termos e condições deste edital.
Porto Alegre, ___/____/2010.

____________________________________
Assinatura do artista ou
Coordenador da Exposição

