
MOSTRA DE ARTE 2021
DEART - UNICENTRO

Convidamos artistas para participar da Mostra de Arte 2021/2022
promovida pelo DEART da Unicentro que se realizará em formato virtual

e presencial.

Na Mostra Virtual os trabalhos serão publicados na GALERIA VIRTUAL DO
DEART DA UNICENTRO a partir do dia 20 de dezembro de 2021.

Na Mostra Presencial  os trabalhos serão expostos/realizados no Campus
Santa Cruz da Unicentro entre os dias 20 e 31 de janeiro de 2022.

A Mostra artística contemplará trabalhos de quaisquer modalidades
visuais, sonoras, cênicas e performáticas.

Nesta edição a programação da Mostra será destinada somente para trabalhos
artísticos, diferentemente das mostras anteriores, desta vez, não teremos

comunicações e nem publicação de trabalhos de pesquisa, nem oficinas. Estas
ações serão realizadas no Simpósio de Arte que acontecerá no segundo

semestre de 2022. Preparem-se!!

DATAS IMPORTANTES - MOSTRA DE ARTE 2021/2022

05/12/2021 DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES (NÃO SERÁ PRORROGADO)

10/12/2021 DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS ACEITOS*

20/12/2021 LANÇAMENTO DA MOSTRA VIRTUAL

20/01/2022 LANÇAMENTO DA MOSTRA PRESENCIAL

31/01/2022 ENCERRAMENTO

* A divulgação dos trabalhos será realizada no site do DEART:
https://www3.unicentro.br/deart/ e no nosso  Instagram @arte.unicentro

https://www3.unicentro.br/galeriavirtual/galeria/
https://www3.unicentro.br/galeriavirtual/galeria/


REGULAMENTO PARA INSCRIÇÕES

As produções artísticas devem ser inscritas pelo autor
(ou por apenas um dos autores)

até o dia 05/12/2021
por meio do preenchimento do formulário de inscrição

Além dos dados pessoais do(s) autor(es), serão necessários:
1. Título da Obra;
2. Sinopse*;
3. Dados técnicos da apresentação/exposição;
4. Aceitar Termos de Cessão de Direitos de uso de imagem e voz, e termo de

cessão de direitos autorais e autorização para publicação em meio impresso e
eletrônico;

5. Link da obra artística disponível para download pela comissão organizadora;

* A sinopse da obra deve conter a descrição sucinta e objetiva da realização artística,
processo criativo, além de motivação poética e/ou obra(s) de referência. O texto deve
ter no mínimo 100 e no máximo 300 palavras.

Os trabalhos podem ser enviados em áudio, imagem ou vídeo.

● Os arquivos devem estar em um drive online e seu link deve ser compartilhado
no formulário de inscrição com acesso liberado pela comissão;

● Conteúdos em vídeo devem estar apenas nos formatos: AVI., MP4. e RMVB -
1280 x 720.

● Conteúdos em áudio devem ser postados apenas nos formatos: MP3 ou AAC.
● Conteúdos de imagem devem ser postados apenas nos formatos: JPEG ou PNG.

Também não devem ultrapassar o limite de: dimensões 1220 x 1600, tamanho
de 2 MB, até 150 dpi de resolução.

● Podem ser realizadas no máximo 3 inscrições por autor e/ou coletivo,
independente das modalidades. Sendo que o limite de imagens para trabalhos
visuais em uma mesma inscrição é de 10 imagens.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A comissão organizadora da II Mostra de Arte 2021 não custeará qualquer item para a
participação nas atividades Virtuais e/ou Presenciais. Trata-se de atividade de caráter artístico e
cultural, sem qualquer modalidade de sorteio ou pagamento, nem vínculo para aquisição ou
uso de bem, direito ou serviço. Serão desconsideradas para exibição ou exposição, pela
Comissão Julgadora, material de conteúdo impróprio, de conotação contrária às relações
sociais éticas e morais e que violem as leis. Os trabalhos devem ser autorais, sendo que as
co-autorias devem ser indicadas na inscrição e quaisquer interpretações ou utilização de outras
obras devem ser indicadas as fontes na sinopse da obra. A II Mostra de Arte 2021 não se
responsabiliza por eventuais falhas decorrentes de problemas técnicos da internet, dos
provedores utilizados pelos participantes, bem como de sistemas e equipamentos que venham
a impossibilitar ou atrasar o envio do material destinado à participação na atividade. Assim
como não se responsabiliza pela autoria dos materiais apresentados, que refletem a opinião

https://forms.gle/ijd4L99bpvbYQeNX7


e/ou o pensamento dos participantes, os quais declaram, pela aceitação do presente
Regulamento, serem autorias próprias. A inscrição implica o total reconhecimento e aceitação
das condições estabelecidas neste Regulamento. Eventuais dúvidas e omissões serão resolvidas
pela organização da Mostra de Arte, cujas decisões são irrecorríveis e soberanas.

No ato da Inscrição DEVEM SER ACEITOS OS SEGUINTES TERMOS:

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ -
Pelo presente instrumento, a(s) pessoa(s) identificada(s), AUTORIZA(M) o uso de sua
imagem e voz em material de divulgação, seja vídeo, fotografias, áudio ou impresso,
para fins educativos, técnicos, culturais e de divulgação científica, sem finalidade
lucrativa, nas atividades de difusão, exibição, veiculação e campanhas institucionais da
Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro, inscrita no CNPJ n.º
77.902.914/0001-72, concordando, para tanto, com os termos de divulgação expostos
a seguir.
DOS TERMOS DE DIVULGAÇÃO-
CLAUSULA 1ª. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso

da imagem e da voz em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) vídeo; (II) sítio eletrônico da
Instituição; (III) programas de televisão, rádio, reportagens para jornais e revistas; (IV)
redes sociais (Facebook, Youtube, Instagram, dentre outros); entre outras peças de
comunicação, por período indeterminado.
CLÁUSULA 2º. Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade
pelo aporte ideológico e opiniões por mim externadas, isentando a Universidade
Estadual do Centro-Oeste de toda e qualquer responsabilidade acerca delas.
CLAUSULA 3ª. Para a solução de eventual litígio relativo ao uso de imagem e voz, fica
eleito o Foro da cidade Guarapuava (PR), em detrimento de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. Por esta ser a expressão de nossa vontade, declaro (declaramos)
que autorizo (autorizamos) o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a
título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização.

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM
MEIO IMPRESSO E ELETRÔNICO -
Pelo presente instrumento, a(s) pessoa(s), abaixo identificada(s), AUTORIZA(M) o
DEPARTAMENTO DE ARTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
(DEART-UNICENTRO), a publicar em qualquer tempo, tiragem e tipo de material gráfico,
performático, áudio, audiovisual e virtual, relacionado a Universidade e as ações
socioeducativas instituídas pelos seus promotores/organizadores, o trabalho inscrito na
Mostra de Arte 2021/2022, de minha autoria, cedendo-lhe, a título gratuito e em
caráter definitivo, os direitos autorais patrimoniais dela decorrentes para usos não
comerciais. Declaro que a obra cedida é de minha autoria e que assumo, portanto,
total responsabilidade pelo seu conteúdo. Autorizo, ainda, a comunicação ao público, a
edição, a reedição ou a adaptação e a distribuição. Por ser verdade, firmo o presente e
dou fé.


