INSTITUTO FEDERAL DO ESTÍRITO SANTO – IFES CAMPUS MONTANHA

Exposição Coletiva “A diversidade cultural brasileira”.
Exposição de 12/09 a 15/09.
Inscrições até 06 de Setembro de 2017.
Divulgação dos selecionados: 08 de Setembro de 2017.

1 DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Esse edital busca selecionar trabalhos artísticos realizados pelos
alunos do IFES para uma mostra coletiva.
1.2. A mostra tem por objetivo contribuir para a formação desses
alunos/artistas, dando-lhes oportunidade para apresentar seu trabalho
para público amplo.
1.3. A seleção primará pela diversidade e abrangência, visando a incluir
tantos trabalhos quanto for possível.

2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E SELEÇÃO
2.1. Estão habilitados a participar da mostra alunos regulamente
matriculados .
2.2. Cada proponente poderá inscrever até 5 (cinco) trabalhos, podendo
ser desenho, pintura, escultura, colagem, gravura e fotografia.
2.3. Para se inscrever, o proponente deve entregar no Campus (para a
professora de Artes, Jéssica), até dia 06/09, um envelope assinalado
com seu nome completo e turma, contendo os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (encontrada abaixo do edital) completamente
preenchida;
b) Informações sucintas de cada trabalho, como técnica utilizada, data,
se faz referência a algum artista, entre outras informações que o
candidato julgar importante para contextualizar a obra;
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2.4. A seleção de trabalhos será realizada pela comissão responsável
pelo IFEStival 2017.
2.5. Os trabalhos deverão estar de acordo com o tema “Diversidade da
Cultura Brasileira”.
2.6. O resultado será comunicado no mural de avisos.

3 DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Caso seja necessário, a comissão poderá propor alterações na
montagem ou apresentação do trabalho, no sentido de mais bem
adequá-lo à mostra coletiva e possibilitar maior participação de inscritos.
4.2. Ao se inscrever para a mostra, o proponente autoriza a Comissão a
utilizar imagens do seu trabalho para fins de divulgação do evento em
mídia impressa e eletrônica.
4.4. A Comissão não se responsabiliza por danos ocorridos às obras
durante a sua montagem ou exposição.
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Ficha de inscrição na Exposição Coletiva “A diversidade cultural
brasileira”

Nome completo: ____________________________________________
Turma: ____________________________________________________
Número de matrícula: ________________________________________

Endereço completo: _________________________________________
Telefone fixo:_______________________________________________
Celular: ___________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________

Montanha ES, ___ / ____ / ____ .

Assinatura do Candidato
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