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1. OBJETIVOS DO EDITAL

O EDITAL DE EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA DO CAU/UFSM objetiva

de artes plásticas e de audiovisuais

edifício do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria

Camobi e, ao mesmo tempo

técnicos administrativos do CAU.

 

2. COMISSÃO ORGANIZADORA

A Comissão Organizadora definida pelo Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo é 

composta por professores e 

Acadêmico do CAU. 

 

3. CATEGORIAS 

- Desenho; 

- Pintura; 

-Escultura; 

-Fotografia; 

-Gravura; 

-Colagem; 

-Instalação; 

-E audiovisual. 

 

4. CRONOGRAMA 

Inscrições:  de 30 de setembro a 

Entrega das obras: dias 04 e 05 de 

Exposição: de 08 de novembro

Comissão Organizadora, mediante comunicação aos expositores.

 

5. INSCRIÇÃO 

5.1. - Os(as) interessados(as) em enviar trabalhos deverão, no ato da inscrição, entregar a 

de Inscrição preenchida e assinada (ficha em anexo neste Edital) na secretaria do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo;  
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EDITAL 

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA DO CAU/UFSM - CAMPUS CAMOBI

 

O EDITAL DE EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA DO CAU/UFSM objetiva abrir inscrições de

audiovisuais para exposição comemorativa da inauguração do novo 

edifício do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria

ao mesmo tempo, estimular e divulgar a produção artística de docentes, discentes e 

técnicos administrativos do CAU. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

A Comissão Organizadora definida pelo Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo é 

composta por professores e téc. administrativos do CAU e por representantes do Diretório 

de setembro a 30 de outubro de 2019. 

04 e 05 de novembro de 2019, no novo edifício do CAU.

08 de novembro a 08 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogada à critério

mediante comunicação aos expositores. 

as) interessados(as) em enviar trabalhos deverão, no ato da inscrição, entregar a 

preenchida e assinada (ficha em anexo neste Edital) na secretaria do Curso de 

CAMPUS CAMOBI 

abrir inscrições de obras 

para exposição comemorativa da inauguração do novo 

edifício do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria - Campus 

divulgar a produção artística de docentes, discentes e 

A Comissão Organizadora definida pelo Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo é 

sentantes do Diretório 

novo edifício do CAU. 

podendo ser prorrogada à critério da 

as) interessados(as) em enviar trabalhos deverão, no ato da inscrição, entregar a Ficha 

preenchida e assinada (ficha em anexo neste Edital) na secretaria do Curso de 
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5.2. - Para registro da inscrição, os

os documentos citados abaixo, para 

CAU 2019”. No corpo do texto

obra(as) que será(ão) exposta

- Fotografias coloridas (nas extensões jpeg ou jpg) ou vídeo publicado no Youtube ou site 

(disponibilizar o link) de todas as obras a serem expostas;

- Ficha da obra: Título (se houver), a

5.3 - Cada participante poderá 

dimensões para fins do planejamento da exposição

 

6. CERTIFICAÇÃO DA APRESENTAÇÃO D

Todos os participantes inscritos que comprovadamente apresentarem seu trabalho receberão seu 

certificado de expositor. 
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Para registro da inscrição, os(as) interessados(as) deverão encaminhar um e

os documentos citados abaixo, para cauufsm@gmail.com com o assunto “Exposição Artística 

”. No corpo do texto, deve constar nome do participante e o

exposta(s). Os documentos que devem constar no e-mail são: 

Fotografias coloridas (nas extensões jpeg ou jpg) ou vídeo publicado no Youtube ou site 

(disponibilizar o link) de todas as obras a serem expostas; 

Título (se houver), autor, técnica, dimensões, data e local da execução.  

Cada participante poderá apresentaraté quatro obras. A Comissão Organizadora avaliará as 

dimensões para fins do planejamento da exposição. 

APRESENTAÇÃO DAS OBRAS 

inscritos que comprovadamente apresentarem seu trabalho receberão seu 

Santa Maria, 30 de setembro de 2019

_______________________________

Comissão Organizadora

 

 

 

 

 

 

 

 

ados(as) deverão encaminhar um e-mail, contendo 

Exposição Artística 

deve constar nome do participante e o(s) nome(s) da(as) 

mail são:  

Fotografias coloridas (nas extensões jpeg ou jpg) ou vídeo publicado no Youtube ou site 

es, data e local da execução.   

rganizadora avaliará as 

inscritos que comprovadamente apresentarem seu trabalho receberão seu 

30 de setembro de 2019. 

_______________________________ 

Comissão Organizadora 


