
 
Caxias do Sul, 09 de julho de 2019. 

 
Participação da XII Semana da Fotografia 

 
Com o intuito de oportunizar a fotógrafos profissionais, estudantes e amadores,           

mostrarem seus trabalhos, foi criado um regulamento para as exposições de           
arte/fotografia que contemplam alguns espaços públicos das casas da Secretaria da           
Cultura, na Semana da Fotografia de Caxias do Sul. Os artistas/fotógrafos interessados   
em expor seus trabalhos devem enviar suas propostas expositivas para o e-mail            
semanadafotografiacaxias2019@gmail.com. Os trabalhos devem estar de acordo com as         
regras previstas neste regulamento que segue abaixo.  
 
 

Regras de Participação:  
 

Envio de projetos: 09 a 19 de julho de 2019.  
 

A proposta expositiva deve conter as seguintes informações:  
a) título da exposição;  
b) apresentação da proposta conceitual/temática;  
c) quantidade de obras e imagens das obras com ficha técnica - que deve              
conter: 

- título da obra,  
- data da criação,  
- técnica (fotografia, pintura, escultura) 
- materiais que vai ser apresentada a obra (papel, PVC, moldura, etc) 
- e dimensões de cada obra (tamanho em centímetros) 

d) atividade; 
- Os projetos selecionados devem apresentar uma contrapartida da         
utilização do espaço público gratuitamente através de uma atividade gratuita          
(palestra, workshop, oficina, bate papo e etc) a disposição da comissão que            
integre a Semana da Fotografia que ocorrerá em agosto de 2019. A 
atividade deve estar em anexo à proposta expositiva, disponibilizando         
informações como datas disponíveis para execução, carga horária da         
atividade e público-alvo. 
e) breve currículo artístico;  
f) contatos.  

 
Importante: O projeto apresentado deve ser enviado, salvo em um único pdf, para o              

e-mail semanadafotografiacaxias2019@gmail.com 
 

Regulamento: 
•Os artistas selecionados para a exposição devem disponibilizar de suas obras           

prontas, emolduradas e/ou em suporte para fixação em paredes; 
•O envio do e-mail não garante a participação na Semana da Fotografia 2019. As              

propostas enviadas serão avaliadas e selecionadas. A seleção será realizada por uma            
comissão avaliativa, envolvendo a comissão organizadora do evento; 

•A Unidade de Artes Visuais, através da Secretaria da Cultura, vai oferecer o             
espaço expositivo e divulgação sem custos para o artista; 
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•A montagem e desmontagem, bem como os custos necessários para a realização            
da exposição ficarão sob responsabilidade do artista/fotógrafo; 

•Este regulamento não contempla nenhum valor de ajuda de custo e/ou cachê para             
os artistas selecionados. 
 

Responsabilidades/ Disposições Finais: 
*À Prefeitura de Caxias do Sul se reserva o direito de utilização de imagem das               

exposições, obras e artistas selecionados, para divulgação de ações culturais; devendo o            
artista conceder o direito de uso de imagem, a título de divulgação cultural a qualquer               
tempo;  

*O proponente/artista/fotógrafo responsável por cada projeto declara-se como autor         
e detentor dos direitos das imagens no momento da inscrição. As exposições em espaços              
públicos visam tão somente o processo cultural, não poderão ser afixados indicativos e             
valores de compra e venda na exposição, assim como nenhuma obra poderá ser retirada              
durante o período da mesma; 

*A SMC isenta-se de qualquer responsabilidade sobre eventuais danos causados          
às obras durante o período de exposição das mesmas. Se o artista/fotógrafo preferir,             
pode realizar o seguro das obras.  

*Os artistas selecionados devem ter o comprometimento de entrega das obras em            
condições, dentro das datas e horários organizados pela Unidade de Artes Visuais. Estas             
informações serão organizadas após a seleção dos projetos. As exposições selecionadas           
terão aberturas simultâneas no dia 09 de agosto de 2019, permanecendo em cartaz até              
dia 09 de setembro, com desmontagem no dia seguinte (10/09) no turno da manhã.  

*O ato de inscrição (envio da proposta) implica no conhecimento e total            
concordância pelo artista/fotógrafo,das definições deste regulamento; 
 

OBS: É importante cuidar com o peso do arquivo para garantia do            
recebimento da sua proposta expositiva. Sugerimos que cada imagem inserida no           
projeto tenha no máximo 72 dpi. E todo o material compilado em um único pdf.               
Certifique-se que seu e-mail chegou, ligando das 10h às 16h para (54) 3901.1316 –              
com Kewin ou Mayara. 

 
Atenciosamente,  

 
Unidade de Artes Visuais – SMC  

XII Semana da Fotografia de Caxias do Sul 2019  
 
 


