EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019
PARA OCUPAÇÃO DA GALERIA MUNDI DO ESPAÇO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.

1.Regulamento

A Galeria Mundi da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) torna público que
estarão abertas de 21 de maio a 05 de julho de 2019 as inscrições de projetos para
interessados em participar do calendário de exposições no período de agosto de 2019
a julho de 2020.
Poderão se candidatar estudantes, professores e técnicos administrativos em
Educação da UFJF, assim como estudantes, professores e pesquisadores
estrangeiros em intercâmbio ou em atividade na UFJF, desde que cumpram o
objetivo da Galeria Mundi conforme item 2.1.

2.Objetivos
2.1. Promover e divulgar manisfestações artísticas que sejam resultado,
direto ou indireto, de um intercâmbio ou que contenham uma temática
internacional.
2.2. Estimular o intercambista a dar um retorno institucional e social,
sobretudo aqueles que realizam o intercâmbio com bolsas de estudo; oferecer à
comunidade acadêmica e ao público de Juiz de Fora e região o contato com frutos da
experiência de internacionalização da UFJF, além de fomentar novos processos
investigativos e experimentações de linguagens e fortalecer as dinâmicas sociais por
meio da arte.

3.Inscrições
O período das inscrições para apresentação dos projetos é de 21 de maio a 05 de julho
de 2019. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas presencialmente na Diretoria
de Relações Internacionais no campus Juiz de Fora ou pelo e-mail nai.dri@ufjf.edu.br ,
mediante o encaminhamento dos seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição e termo de compromisso devidamente assinados (anexo 1).
b) Apresentação do(s) candidato(s) - breve descrição. Em se tratando de exposição
ou trabalho coletivo, um dos integrantes deverá ser escolhido como representante
do projeto.
c) Memorial descritivo de, no máximo, 2 folhas (tamanho A4), apresentando a
proposta da exposição.
d) Portfólio contendo a documentação fotográfica, se houver: em cores de, no
mínimo, cinco trabalhos do projeto devidamente identificados (nome do artista,
título, data, dimensões e técnica). Em caso de instalação, serão aceitos croquis.
e) Projeto expográfico de acordo com o espaço da Galeria Mundi (ver anexo 2),

A inscrição será efetivada apenas mediante a entrega ou envio de toda a
documentação solicitada no presente edital, até o dia 05 de julho de 2019,
conforme o cronograma no item 7. Para as inscrições realizadas por meio eletrônico,
será considerada a data de envio do e-mail. Aquelas efetuadas de forma presencial
deverão ocorrer até às 19 horas, horário de encerramento do funcionamento da
DRI. Os projetos enviados por e-mail receberão uma resposta de confirmação com o
número da inscrição, que servirá de comprovação para o candidato.

4.Seleção

Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção designada pela DRI,
composta por membros de representação no campo das artes e das Relações
Internacionais. Sua composição será divulgada ao fim do processo de seleção no site
da DRI. A missão da Comissão será a de analisar as propostas apresentadas e definir
quais projetos atenderam às exigências deste Edital e, na sequência, definir o
cronograma anual das exposições.
A Comissão de Seleção poderá propor exposições coletivas a partir da escolha de
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projetos individuais e propor a inclusão de projetos individuais em projetos coletivos,
desde que assim defina.
Os projetos serão analisados de acordo com critérios de pertinência conceitual à
da Galeria Mundi, qualidade técnica, relevância e viabilidade da proposta.

5.Resultado

O resultado será divulgado no site da Diretoria de Relações Internacionais
http://www.ufjf.br/internationaloffice/ e por e-mail, conforme cronograma do item 7.
Não será aceito nehum tipo de recurso.

6.Galeria

A Galeria Mundi localiza-se no saguão de entrada da Diretoria de Relações
Internacionais no campus Juiz de Fora da Universidade Federal de Juiz de Fora. A
Galeria não possui sistema de iluminação, e o horário de visitação é o mesmo
horário da DRI, de 07 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. A planta baixa do espaço
encontra-se no anexo 2 deste edital.

7.Cronograma

Eventos

Publicação do Edital

Período de inscrição

Datas

21/05/2019

21/05/2019 a
05/07/2019

Avaliação dos trabalhos

08/07/2019 a
12/07/2019

Divulgação do resultado no site da DRI
http://www.ufjf.br/internationaloffice/

12/07/2019
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8.Disposições gerais

A DRI se compromete com a cessão do espaço, divulgação para a comunidade
acadêmica, para a comunidade em geral, assim também, para o público estrangeiro,
por meio do sites internacionais da UFJF, em inglês, espanhol, francês e italiano.
Produção e envio do convite virtual. O expositor deverá fornecer material fotográfico
e textual dos trabalhos, além de ceder os direitos dos mesmos para a divulgação.
Ficará a critério da DRI, em acordo com o expositor, a disposição e distribuição
dos trabalhos nos espaços disponíveis.
A montagem e desmontagem da exposição é de responsabilidade do expositor,
assim como o transporte dos trabalhos, que deverão ser retirados no prazo máximo
de 15 dias após o encerramento da exposição.
Não existe quantidade mínima ou máxima de trabalhos a serem expostos.
A confirmação da participação do projeto selecionado deverá ser feita com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data prevista para sua inauguração
mediante contato com a DRI e envio ou entrega do Termo de Participação, que será
disponibilizado aos selecionados, devidamente assinado.
A Diretoria de Relações Internacionais não oferece pró-labore ou prêmio para os
candidatos selecionados no Edital.
A DRI isenta-se de qualquer responsabilidade sobre eventuais danos causados aos
trabalhos durante o período de exposição das mesmas. Não será realizada nenhuma
espécie de transação comercial por meio da Galeria.
Esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão ser
obtidos pelo e-mail nai.dri@ufjf.edu.br

Juiz de Fora, 21 de maio de 2019.

____________________________________________
Bárbara Simões Daibert
Diretora de Relações Internacionais
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ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO

Título do projeto ________________________________________________________________
Nome do proponente (ou responsável) ______________________________________________
Telefone:_________________________ e-mail:___________________________________________
Para estudantes:
Nº matrícula _____________________________________________________________________
Curso e período __________________________________________________________________
Para professores e técnicos administrativos em Educação:
Nº Siape _______________________________________________________________________
Unidade ______________________________________________________________________

TERMO DE COMPROMISSO

No ato da assinatura desse termo, eu ___________________________________________________,
RG: _______________________ CPF: _________________________ , expresso por escrito, conhecer
e concordar com as normas e disposições contidas na Chamada Pública para a Seleção de Projetos de
Exposições da Galeria Mundi da DRI/UFJF – 2019.

DE ACORDO,

_________________________________________
Assinatura do proponente
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ANEXO 2
Planta baixa da Diretoria de Relações Internacionais
Medidas das áreas disponíveis para exposição
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