
 

EDITAL N° 016/2018 
FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CENTRO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 
 

O presente Edital dispõe sobre os 

procedimentos relativos à seleção de 

exposição de novos talentos espaço 

cultural biblioteca FAESA. 

 
O Centro de Pesquisa e Extensão da FAESA torna público a todos os interessados que 

estão abertas as inscrições para torna público a de Seleção do projeto Novos 

talentos com a exposição: “Diver-cidade”. O projeto possui o intuito de 

promover a reflexão e a difusão da produção artística de trabalhos dos alunos 

da intuição FAESA. Este Edital tem como objetivo propiciar aos participantes a 

oportunidade de mostrar seus talentos artísticos concorrendo de forma 

democrática ao espaço cultural para realização de exposições. O projeto Novos 

Talentos visa ainda contribuir para a dinamização do corpo estudantil, 

consolidando seu papel como centro de debate, formação e referência sobre arte 

e cultura para a comunidade científica e social da instituição. 

 
Este Edital será regido pelo setor Biblioteca que através de suas atribuições 

detém a competência para receber os documentos e analisar as inscrições, a fim 

de selecionar os alunos para participarem do projeto. 

 

 
JUSTIFICATIVA 

O que se tem de notório é que o processo de criação, por meio das Artes, se faz 

presente em todo ser humano independente de gênero, credo e cultura. A 

expressão visual, como linguagem e como produto, permite o ser humano 

comunicar-se com o mundo. Deste modo, a educação e as Artes caminham 

juntas, portanto é possível compreender a aproximação de ambas entre as 

diferentes linhas teóricas e práticas como linguagem na comunicação, na 

ciência, na pesquisa e no pensamento. É uma sintaxe dos mecanismos da 

percepção, da imaginação e da contemplação, além da ciência e da cultura 

universal. 



 

OBJETIVO 
 

O Edital deseja propiciar a todos os discentes a oportunidade de mostrarem seus 

trabalhos através da “expressão artística” destinadas ao espaço interno da 

instituição, o espaço cultural da Biblioteca Antário Alexandre Nunes Theodoro 

FAESA, como local expositivo, onde a comunidade local, e demais espectadores 

e visitantes, poderão contemplar e perceber o valor da mostra no contexto da 

realidade cultural e criativa do corpo estudantil. 

 

 
PROJETO EXPOSITIVO – 2018 

CONCEITO 

O tema do projeto Novos Talentos para sua 1ª exposição na 17ª Jornada 

Científica e Cultural 2018 – FAESA trazendo como conceito/tema: “Diver- 

cidade”. O aluno que deseja participar da seleção da exposição poderá utilizar 

de livre criatividade para compor seus trabalhos. O conceito tema se coloca a 

disposição da imaginação do criador. O que valerá na concepção será a solução 

poética e criativa que o trabalho contemplará com o conceito. 

 

 
INSCRIÇÕES 

 
1. A participação deste Edital, somente está aberto para alunos matriculados na 

instituição FAESA, independente do período e do curso que estiver cursando; 

2. No ato da inscrição, o aluno participante deverá entregar, juntamente com as 

obras, produtos de higiene, escolha um dos produtos e o seu quantitativo no 

Anexo 5 desse edital, que será entregue a uma campanha social filantrópica. A 

instituição contemplada é o Asilo de Idosos de Vitória • Rua Anselmo Serrat, 250, 

Monte Belo - Vitória – ES, e os produtos arrecadados serão entregues no dia 11 

de setembro de 2018 às 15h. 

3. Os alunos deverão inscrever-se mediante a entrega de 01 a 03 trabalhos no 

máximo, nas áreas bidimensionais como: desenho, pintura, croqui, fotografia, 

colagem, técnicas mistas e outros que obedeçam ao sistema das dimensões de 

no máximo de 80 x 80 cm; 



 

4. Enfatizando por ser uma instituição de ensino, não serão aceitos projetos de 

cópias de outros autores ou executados com material deteriorável que possa 

ocasionar modificações não propositais nas características formais do trabalho 

durante o período da exposição, ou por qualquer razão, venham a prejudicar o 

espaço expositivo da instituição e seu patrimônio e a participações dos demais 

expositores, ou denegrindo sua moral, proporcionando constrangimento aos 

expectadores, seja alunos, profissionais da instituição e visitantes. 

 
 
 

ENTREGA 

 
 Para participar da seleção, todos os trabalhos deverão ser obrigatoriamente 

entregues na administração e supervisão da biblioteca FAESA de 2ª a 6ª feira 

das 08h00 às 20h00 do dia 27 de agosto a 10 de setembro de 2018. 

 O aluno deverá imprimir e preencher as Fichas (anexos) e entregar no 

momento do ato da inscrição dos trabalhos: (ANEXO 1 – 2 – 3 – 4 ). 

 A inscrição só poderá ser concluída com a entrega das 04 fichas preenchidas 

e entregues e o produto de higiene para a instituição filantrópica. 

 Os objetos entregues deverão estar em embalagens apropriadas para sua 

preservação e conservação. 

 
 
 

SELEÇÃO 
 

Os projetos serão examinados e selecionados por uma Comissão Consultiva, 

conforme a curadoria do projeto cultural. Serão usados pela comissão os 

seguintes critérios para avaliação: qualidade técnica contida na proposta, 

identidade própria e coesão de ideias, imaginação criativa e conjunto da obra de 

acordo com o conceito tema da exposição. 

A Comissão Consultiva será composta por 01 integrante com direcionamento na 

área artística, 01 alunos com representatividade de mérito acadêmico 

reconhecido e o curador do projeto juntamente com a supervisão da biblioteca. 



 

A comissão indicará três [ 03 ] trabalhos de destaque: 1º lugar – 2º lugar – 3º 

lugar e 01 trabalho no quesito “voto popular” e curtidas no Facebook FAESA: 

@faesaoficial. 

 
1º Lugar geral – Voucher Saraiva de R$ 200,00 + Livro + Ecobag Biblioteca 

FAESA 

 
2º Lugar geral – Kit Pintura (Tinta Aquarela Pentel 24 Cores Wfrs-24 + Bloco 

Canson Aquarela – Mix Media Linha Universitária 300g/m² A3 com 12 Folhas) 

+ Ecobag Biblioteca FAESA + Livro 

 
3º Lugar geral – Voucher Saraiva de R$ 100,00 + Livro + Ecobag Biblioteca 

FAESA 

 
Voto Popular - Bolsa de Juta + Livro 

Não será permitida, em hipótese alguma, a troca do beneficiário do objeto do 

ganhador. É vedada ao contemplado a solicitação de substituição do prêmio por 

qualquer outro. 

Sendo de 30 (trinta) dias contados da data da divulgação do resultado, de forma 

que não reclamado nesse período, caducará o direito do titular e o valor da 

premiação correspondendo será recolhido pela FAESA. 

 
 

SELEÇÃO E RESULTADOS 

 Serão selecionados os trabalhos em uma única etapa. Serão elegidos os que 

mais se aproximam da proposta do conceito da exposição: “Diver-cidade”. 

 A supervisão da biblioteca fornecerá os nomes dos alunos selecionados e 

seus receptivos trabalhos, no período de 12 de setembro de 2018 nas 

dependências da biblioteca FAESA e na página do AVA Institucional e Biblioteca. 

 
 Os trabalhos dos alunos não contemplados na seleção deverão ser retirados 

nos dias 13 a 15 de setembro. Se os trabalhos não forem retirados nessas datas 

a instituição caberá dar o destino dos mesmos de acordo com as ações 

necessárias, pois a mesma não se responsabilizará com os trabalhos 

abandonados na biblioteca. 



 

DIVULGAÇÃO 
 
 

A exclusivo critério da FAESA poderão ser utilizados os seguintes veículos e/ou 

mecanismos de divulgação: rádio, televisão, jornal, cartazes, mala direta, 

catálogos, faixas, “outdoors”, revistas, “folders”, internet, etc. 

 
O contemplado assinando a ficha de inscrição, estará cedendo seu nome e 

imagem, bem como som de voz à FAESA, de forma integralmente gratuita, com 

vista à divulgação do resultado desta ação promocional, bem como em relação 

à quaisquer filmagens, fotografias e gravações, as quais tenham por objetivo o 

reforço da respectiva mídia publicitária da citada campanha e a autorização para 

a exposição no Facebook da FAESA, de suas criações, para concorrerem ao 

voto popular. Portanto, é imprescindível a entrega do Termo de autorização do 

uso de imagem em anexo. (ANEXO 6) 

 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
Os casos omissos serão resolvidos exclusivamente pela Comissão Consultiva. 

O ato de inscrição do aluno ao Edital implica na plena e expressa aceitação das 

normas constantes deste Edital. 

 
 
 

CRONOGRAMA 
 

Inscrições dos projetos: de 27 de agosto a 10 de setembro de 2018. 
 

Publicação dos contemplados: 12 de setembro de 2018. 
 

Montagem da mostra: 13 a 14 de setembro. 
 

Abertura da exposição: dia 17 de setembro ás 10h no espaço cultural da 
biblioteca. 

 
Encerramento e desmontagem: dia 05 de outubro às 8h. 



 

ORGANIZAÇÃO 
 

Prof. Elsimar Rosindo Torres – Criador e curador do projeto Novos Talentos 

Alessandra Pattuzzo – Supervisora do espaço cultural da Biblioteca FAESA 

 
 

Vitória, 27 de Agosto de 2018 
 

Bianca Rodrigues Souza 
Centro de Pesquisa e Extensão – FAESA 



ANEXO 1 

 

 
Nº DE INSCRIÇÃO:  

 
Nº DE INSCRIÇÃO:   

 

EXPOSIÇÃO “DIVER-CIDADE” 
 

Espaço cultural da biblioteca FAESA- 2018 

FICHA DE INSCRIÇÃO: 

 
 

Nome    
 

Matrícula:    
 

Telefone(s) de Contato: (  )    
 

E-mail:    
 

Declaro que li com total atenção e aceito todas as condições previstas no Edital 
do projeto expositivo Novos talentos – 2018: “Diver-cidade”. 

 
Local: Biblioteca Antário Alexandre Nunes Theodoro – FAESA - Vitória / 

ES. Data:  /  /2018 

 
Assinatura:   

 
 
 
 
 

EXPOSIÇÃO “DIVER-CIDADE” 
 

Espaço cultural da biblioteca FAESA- 2018 

RECIBO DOS TRABALHOS - ENTREGUE AO PARTICIPANTE 

 
 
 
 

Recebi os trabalhos correspondentes a esta inscrição especificada. 

DATA  /  /2018. 

(o preenchimento desse recibo é encargo da Supervisão da biblioteca FAESA) 

Responsável da biblioteca pelo recebimento   



ANEXO 2 

 

 
 

EXPOSIÇÃO “DIVER-CIDADE” 

Espaço cultural da biblioteca FAESA- 2018 

FICHA DE INSCRIÇÃO DOS PROJETOS: 

Nome completo: 
 

 
Data de nascimento: 

 

Endereço: 
 

 
Telefone: ( ) 

 
Celular: ( ) 

 
Categoria do projeto: 
( ) desenho ( ) colagem ( ) gravura ( ) fotografia ( ) pintura 
( ) outros:   

Trabalho1  

Título:   Técnica:    
Materiais:   
Altura x largura x profundidade (cm): altura    
largura  profundidade  cm 

 

Trabalho2 
 

Título:   Técnica:    
Materiais:   
Altura x largura x profundidade (cm): altura    
largura  profundidade  cm 

 

Trabalho3 
 

Título:   Técnica:    
Materiais:   
Altura x largura x profundidade (cm): altura    
largura  profundidade  cm 



ANEXO 3 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 
Declaro, para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas 

na legislação vigente, que 

eu      

   , 

(indicar corretamente o nome, a nacionalidade, o estado civil e profissão), 

portador do RG no.  inscrito no CPF sob o no.   , 

residente e domiciliado (a)  à Rua   , 

no , Bairro  , Município de  , 
 

do Estado do ES, CEP     , sou o autor (a) e detentor (a) dos 

direitos autorais do  trabalho do número de 

inscrição:    , e que, nos termos dos artigos 28 a 33 da 

Lei Federal no. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais) 

declaro que se trata de um trabalho inédito e que corresponde com exatidão à 

descrição, as fotografias e/ou as imagens gráficas registradas para participação 

do Edital da exposição Novos talentos com o tema conceito “diver-cidade” que 

será mostrado no Espaço cultural da biblioteca FAESA - 2018 dos dias 17 de 

setembro a 20 de outubro de 2018, por intermédio da Instituição de Ensino 

FAESA. Adiante autorizo a supervisão da Biblioteca FAESA a registrar e utilizar, 

gratuitamente, as imagens dos meus trabalhos permitindo a utilização das 

mesmas para material de divulgação (impressa, virtual e audiovisual). 

 
 

Vitória         de  de 2018 



ANEXO 4 

 

 

Descreve em 15 linhas um memorial descritivo resumido comentando o processo 
poético da criação dos trabalhos em associação com a inspiração do Conceito 
da exposição: “DIVER-CIDADE”. 



ANEXO 5 

 

 

PRODUTOS PARA DOAÇÃO 
 
 
 
 

Quantidade Produtos 

01 pacote Fraldas geriátricas Tam. EXG ou GG 

3 unidades Desinfetante 

5 unidades Macarrão espaguete 

3 unidades Desodorante 

3 unidades CX Luvas de procedimentos Tam. M ou G 



ANEXO 6 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

Nome  

Identidade ou CPF  

Telefone  

 
Pelo presente instrumento, autorizo o uso de minha imagem, das imagens dos trabalhos 
inscritos para a exposição: “Diver-cidade” e o som da minha voz e o depoimento que 
concedi em qualquer campanha promocional ou institucional da FAESA. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo território nacional e no exterior, em qualquer peça de comunicação da 
FAESA, como outdoosr, busdoors, folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.), 
folders de apresentação, anúncios em revistas e jornais em geral, sites, cartazes, redes 
sociais eletrônicas, TV, cinema e outros. 

Por ser expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso de minha imagem, das 
imagens dos trabalhos inscritos para a exposição: “Diver-cidade” e o som da minha voz e 
o depoimento que concedi, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos 
à minha imagem ou a qualquer outro. 

 
Vitória,  de  de  . 

 
 

Assinatura 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

Nome  

Identidade ou CPF  

Telefone  

 
Pelo presente instrumento, autorizo o uso de minha imagem, das imagens dos trabalhos 
inscritos para a exposição: “Diver-cidade” e o som da minha voz e o depoimento que 
concedi em qualquer campanha promocional ou institucional da FAESA. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo território nacional e no exterior, em qualquer peça de comunicação da 
FAESA, como outdoosr, busdoors, folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.), 
folders de apresentação, anúncios em revistas e jornais em geral, sites, cartazes, redes 
sociais eletrônicas, TV, cinema e outros. 

Por ser expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso de minha imagem, das 
imagens dos trabalhos inscritos para a exposição: “Diver-cidade” e o som da minha voz e 
o depoimento que concedi, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos 
à minha imagem ou a qualquer outro. 

 
Vitória,  de  de  . 

 
 

Assinatura 


