
GALERIA DA FAV 

 

Edital de convocação para apresentação de propostas para o L.O.T.E.A.M.E.N.T.O. 

 

:: Resumo do evento 

 

L.O.T.E.A.M.E.N.T.O. é uma proposta para ocupação dos espaços da Galeria da FAV 

pelas-pelos estudantes da UFG. Toda a galeria - espaços internos, fachadas, acessos, 

jardins - será parcelada em lotes de diferentes dimensões e qualidades e receberá 

propostas de ocupação por trabalhos de múltiplas naturezas, tais como, site specific, 

ilustrações, esculturas, instalações ambientais, performances, ações coletivas, vídeos, 

fotografias, pinturas, livros de artista, ações formativas, palestras, etc. Pretende-se 

fomentar entre as-os estudantes o desenvolvimento de processos criativos e 

investigativos a partir de qualquer linguagem, formato e suporte, a serem expostos e 

compartilhados com a comunidade da UFG na galeria da FAV durante o período de 07 

a 23 de junho de 2018.  

 

:: Condições de participação 

O EDITAL LOTEAMENTO receberá propostas de discentes MATRICULADOS em 

qualquer curso oferecido pela UFG, incluindo PÓS-GRADUAÇÃO e modalidades EAD. 

Egressos dos cursos oferecidos pela FAV também poderão concorrer ao edital. 

 

Poderão ser apresentadas propostas individuais e ou coletivas a serem desenvolvidas 

nos espaços da galeria designados por “LOTES” e detalhados ao final do edital 

(Anexo). 

Para participar cada discente deverá apresentar 01 proposta artística individual ou 

coletiva a ser desenvolvida em um dos LOTES disponíveis (a divulgação dos lotes 

será feita no site da Galeria da FAV <https://galeriafav.fav.ufg.br>, na página da 

galeria no facebook <https://www.facebook.com/galeriadafav/>, nas dependencias da 

FAV e diretamente no espaço da galeria) 

Para o caso de proposta coletiva, o discente poderá contar com a participação de 

membros que não estejam vinculados à UFG. 

Formatos, linguagens, meios, técnicas, etc, serão definidos pelo discente e ou grupo 

propositor, e em conformidade com a proposta inscrita. 

  

:: Formato da inscrição 

Para se inscrever as-os discentes deverão: 

1. Preencher a ficha de inscrição; 

2. Inserir o resumo da proposta com no máximo duas laudas, anexando imagens, 

desenhos e/ou projetos referentes à proposta a ser desenvolvida. 

3. Inserir descrição da montagem da proposta a ser realizada; 

3. A ficha de inscrição (com indicação do lote), resumo da proposta a ser realizada e 

descrição da montagem, deverão ser impressos em papel A4 e entregues dentro de 

envelope lacrado na galeria da FAV.  

https://galeriafav.fav.ufg.br/
https://www.facebook.com/galeriadafav/


 

:: Inscrição 

As inscrições serão feitas pessoalmente na Galeria da FAV, entre 17 e 23 de maio, de 

segunda a sexta, das 08h-12h e 14h-17h.  

 

OBS: A impressão poderá ser feita em impressora laser, jato de tinta ou xerox, em 

papel a4 sulfite comum e em qualidade de impressão P&B (preto e branco).   

 

:: Visita a Galeria 

No dia 10 de maio haverá o lançamento do L.O.T.E.A.M.E.N.T.O na Galeria da FAV, 

com visita para visualização e identificação dos lotes e conversa com os corretores. 

 

:: Divulgação do resultado das inscrições 

O resultado das inscrições estará disponível no dia 29 de maio no site da Galeria da 

FAV <https://galeriafav.fav.ufg.br> e na página da galeria no facebook 

<https://www.facebook.com/galeriadafav/>. 

 

:: Período da exposição 

A exposição acontecerá entre dia 07 e 23 de junho de 2018 na Galeria da FAV.  

 

:: Deveres do expositor 

Participar da reunião de preparação junto aos corretores do L.O.T.E.A.M.E.N.T.O. e 

monitores da galeria, nos dias 31 de maio e 01 de junho; 

Apresentar descrição do plano de montagem da proposta; 

Montar a proposta em acordo com projeto descrito e enviado para o edital. 

Colaborar com a dinâmica de divulgação e gestão da exposição. 

Realizar a desmontagem entre os dias 23 e 27 de junho. 

 

:: Certificado: 

A participação na exposição  L.O.T.E.A.M.E.N.T.O. prevê certificado de horas extras.  

 

 

 

Duvidas e outros assuntos relacionados ao Edital e a proposta L.O.T.E.A.M.E.N.T.O. 

poderão ser encaminhadas diretamente para o email da galeria: 

galeriadafav@gmail.com ou através de contato direto na galeria Galeria da FAV, de 

segunda a sexta entre 8h e 11h e 14h e 17h. 

https://galeriafav.fav.ufg.br/
https://www.facebook.com/galeriadafav/
mailto:galeriadafav@gmail.com

