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Centro Cultural da UFSJ 

Propostas para participação em atividades artísticas e culturais  
1º Semestre de 2013 

 
O Centro Cultural da Universidade Federal de São João del-Rei torna público que 

encontram-se abertas as inscrições para apresentação de propostas para 
exposições artísticas e documentais, individuais e coletivas, lançamentos de 

publicações e eventos culturais diversos a serem realizados 
 no primeiro semestre de 2013. 

 
 
I – Inscrições 

 
As propostas para o primeiro semestre de 2013 serão recebidas até dia 30 de 

outubro de 2012, sendo considerada a data da postagem, e deverão constar de: 
 

 Currículo profissional do artista ou grupo envolvido; 
 Envio de forma impressa, através de portifólio com pelo menos cinco 

reproduções fotográficas e coloridas, os trabalhos a serem expostos com as 
devidas descrições e também por meio eletrônico, para os seguintes 
endereços: alfredobastos@ufsj.edu.br e elizabet@ufsj.edu.br ; 

 Para exposições, identificação das obras (título, técnica, categorias, 
dimensões, peso, valor estimado); 

 Para outros eventos, como palestras, seminários, lançamento de publicações, 
performances, intervenções artísticas, exibição de vídeos, recitais de música 
e poesia, enviar material específico que poderá ser em CDs, DVDs, 
impressos ou outra forma de comunicação mais adequada ao evento; 

 Descrição detalhada do tipo de montagem e mobiliário utilizado pelo 
proponente. 

 A proposta enviada pelos Correios deverá conter envelope subscritado e 
selado no mesmo valor da remessa para posterior devolução, caso não seja 
selecionada e, para a proposta entregue pessoalmente, caso também não 
participe da seleção, o proponente terá 60 (sessenta dias) para retirá-la da 
Proex. Caso contrário, todo o portifólio será descartado. 

 
II – Seleção 
 
      As propostas serão selecionadas por uma Comissão de Programação composta 
por membros da UFSJ e da comunidade externa, com reconhecida experiência nas 
áreas.  
 
 
 



 
 
III – Período de exposição e/ou outros eventos 
 
      Os proponentes poderão sugerir data, que será adequado ao calendário elaborado 
pelo Setor de Projetos Artísticos e Culturais – Sepac, da Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários – Proex. 
 
IV – Procedimentos 
 
 A UFSJ coordenará a impressão dos convites em formato padronizado, a 

divulgação do evento por meio de sua Assessoria de Comunicação e o envio de 
convites a entidades e pessoas físicas cadastradas na sua mala direta. 

 A UFSJ responsabiliza-se pela cessão de 1 (um) servidor para auxiliar na 
montagem e desmontagem das exposições. 

  Ao artista caberá o seguro e a embalagem das obras e/ou materiais, que deverão 
ser enviados prontos para serem expostos na galeria do Centro Cultural.  

  Cabe também ao proponente o envio do material de divulgação (fotos, informações 
sobre as obras, press release), as despesas com o seu deslocamento a São João 
del-Rei e o coquetel de abertura (caso deseje oferecê-lo). 

 De cada Exposição, uma obra deverá ser doada ao Centro Cultural da UFSJ para 
compor seu acervo e  seis exemplares de cada lançamento de livros, CDs etc. 

 O artista, ao se inscrever, aceita as condições e os termos das Normas para 
Funcionamento do Centro Cultural da UFSJ: 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/centrocultural/Normas_Centro_Cultural.pdf 

 Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Programação. 
 A atividade será oficializada mediante um Termo de Compromisso, firmado entre 

a Proex e o(s) proponente(s). 
 
 

As propostas devem ser enviadas para: 
 

Centro Cultural da UFSJ 
Universidade Federal de São João del-Rei 

Proposta de Atividade 
Praça Dr. Augusto das Chagas Viegas, 17 – Centro 36 300-088 

São João del-Rei – MG 
                                              (32) 3379-2501                    www.ufsj.edu.br 
 
 
 

São João del-Rei, 17 de setembro de 2012 
 
 

Prof. Paulo Henrique Caetano 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 


