
EDITAL EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS FUNDAÇÃO CULTURAL DE
BRUSQUE – PERÍODO 2020

A Fundação Cultural de Brusque torna público que estarão abertas, de 03 à
21 de fevereiro de 2020, as inscrições para a realização de exposições de
curta duração durante o ano de 2020 nos seguintes espaços:

- Hall de Exposições da Fundação Cultural de Brusque - Piso Superior,
localizado  na  Rua  Prefeito  Germano  Schaefer,  110  –  Centro  –
Brusque/SC.

- Prefeitura Municipal de Brusque - Piso Térreo, localizada na Praça das
Bandeiras, 77 - Centro 1, Brusque/SC;

- Museu Casa de Brusque - localizado na Av. Otto Renaux, 285 - São
Luiz, Brusque/SC.

O objeto deste Edital é a seleção de projetos visando apresentar trajetórias
artísticas  em  artes  visuais,  além  de,  valorizar  e  promover  a  arte
contemporânea  local  e  regional,  com  intenção  de  torná-la  acessível  ao
público.   O  presente  Edital  não  prevê  remuneração  para  as  exposições
temporárias selecionadas.

REGULAMENTO  PARA  APRESENTAÇÃO  DE  PROPOSTAS  PARA
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS: 

1. DA PARTICIPAÇÃO

1.1  Estão habilitados a participar deste Edital indivíduos ou representantes
de grupo de artistas maiores de 18 (dezoito) anos;
1.2. Entendido que as artes visuais constituem um campo de múltiplas
manifestações, o (a)  proponente terá liberdade quanto às linguagens
em exposição, considerando que as mesmas serão expostas em local
público de livre acesso a todas as faixas etárias. Desta forma, as obras
apresentadas devem poss  uir classificação   “livre para todas as idades”.   
1.3. Não serão aceitas obras realizadas com materiais altamente perecíveis
ou adulteráveis que prejudiquem a integridade física do local ou do público.
1.4.  O  (a)  proponente  deverá  formatar  o  seu  projeto  obedecendo  às
exigências  deste  Edital,  podendo escolher  qualquer  temática ou  proposta
que considere de interesse para as artes visuais, que atenda à classificação
etária livre.



2. DA INSCRIÇÃO

2.1.  As  inscrições  serão  gratuitas,  realizadas  no  período  de  03 a  21 de
fevereiro de 2020, e o envelope com a proposta deverá ser protocolado nas
dependências da Fundação Cultural de Brusque, contendo:
a) Ficha de inscrição preenchida e assinada; 
b) Termo de compromisso preenchido e assinado;
c) Projeto da exposição incluindo título, concepção, descrição clara e objetiva
dos trabalhos apresentados, características, equipamentos necessários (Ver
lista de equipamentos disponíveis Anexo  03),  e outras informações que o
propositor julgar necessárias para melhor compreensão da proposta;
d) Fotos de todas as obras a serem expostas (Arquivos salvos em CD ou
DVD) acompanhadas de seus respectivos títulos;
e) Obras audiovisuais deverão ser encaminhadas na íntegra em DVD ou CD;
f)  Os  documentos  deverão  ser  entregues  em  um  envelope  lacrado
identificados da seguinte forma: 

Nome do artista/curador
Edital de Exposições Temporárias 2020
Fundação Cultural de Brusque
Projeto ( ) individual ( ) projeto de grupo/coletivo ( ) curadoria
Título da proposta:

2.2 Na hipótese de inscrição de proposta de grupo de artistas, apenas um
membro  deverá  constar  como  responsável  pela  inscrição,  sendo  ele
identificado como proponente e os demais como anuentes.
2.3.  O  projeto  deverá  ser  entregue  na  íntegra,  não  sendo  admitidas
alterações ou complementações posteriores à entrega.
2.4.  A  Fundação Cultural  de Brusque não se compromete a  devolver  os
projetos não aceitos. Os projetos não selecionados deverão ser retirados no
prazo de 30 dias a partir da divulgação do resultado.
2.5. O ato da inscrição implica na automática e plena concordância com as
normas deste Edital.



3. DA SELEÇÃO

3.1. A seleção será realizada por arte-educadores da Fundação Cultural de
Brusque,  que  poderão  efetuar  convite  à  profissionais  de  notório
conhecimento na área para compor a banca de seleção das propostas.
3.2. Os projetos serão avaliados, levando em consideração a consistência
conceitual, qualidade artística, viabilidade prática do projeto, sem prejuízo de
outros que por ventura julgar pertinentes. 
3.3. O resultado será irrevogável, não sendo passível de recursos.
3.4 O resultado da seleção e o respectivo calendário de exposições será
divulgado  no  site  fcbrusque.sc.gov.br  e  nas  mídias  sociais  da  Fundação
Cultural de Brusque no dia 02 de março de 2020.
3.5. Os proponentes das inscrições selecionadas receberão um comunicado
por e-mail e comprometem-se a confirmar o recebimento no prazo de três
dias.
3.6. Os portfólios dos selecionados ficarão arquivados na Fundação Cultural
de Brusque.
3.7  Os proponentes não selecionados terão um prazo de 30 (trinta) dias
após a divulgação do resultado para a retirada do material. Após este prazo
o material será descartado.

4. DOS COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES

4.1. Compromissos do Artista:
4.1.1. Respeitar o calendário firmado com a Fundação Cultural de Brusque e
cumprir o compromisso assumido no ato da inscrição de expor os trabalhos
conforme proposta apresentada e selecionada;
4.1.2. Enviar material de divulgação, incluindo release e imagem das obras
nos  formatos  BMP  ou  JPG  de  boas  resoluções,  cumprindo  os  prazos
estabelecidos pela Fundação Cultural de Brusque;
4.1.3. Conceder à Fundação Cultural de Brusque, o direito de uso de imagem
das  obras,  dos  autores,  textos  e  de  entrevistas  constantes  no  projeto
selecionado ou colhidas durante a exposição, para fins de divulgação;
4.1.4. Responsabilizar-se pela montagem e desmontagem da exposição;
4.1.6.  Responsabilizar-se  pelas  despesas  decorrentes  da  confecção  de
qualquer  impresso,  fazendo  nele  constar  as  logomarcas  da  Prefeitura
Municipal de Brusque e da Fundação Cultural de Brusque.
4.1.8.  Respeitar  o  calendário  da  exposição,  atentando  para  as  datas  de
montagem e desmontagem
4.1.9.  Respeitar  as normas de preservação do edifício.  Caso algum dano
ocorra  em  um  dos  espaços  em  virtude  da  obra  do  artista,  ou  de  sua
instalação e retirada, o mesmo compromete-se a fazer o reparo. 



4.1.10.  Fornecer  materiais  especiais  e  equipamentos  que  viabilizem  a
exposição e que não são disponibilizados pela Fundação Cultural (mídias em
geral), suportes para as obras, textos e etiquetas adesivados, etc.;
4.1.11. Garantir o funcionamento de sua obra/instalação até o fim do período
expositivo, quando utilizar materiais e/ou equipamentos especiais;
4.1.12. O artista deverá, sempre que possível, participar da “Conversa com o
artista”,conversa pública, aberta e informal com a comunidade na ocasião da
abertura da exposição.
4.1.13. Agendar um horário antes do ciclo expositivo, para conversar sobre
os trabalhos que serão expostos e as possibilidades de ações educativas.
4.1.14  O transporte  e  etiquetas  das  obras  serão  de  responsabilidade  do
artista.

5.2. Compromissos da Fundação Cultural de Brusque:
5.2.1.  Publicar  no  site  da  Fundação  Cultural  de  Brusque  o  resultado  da
seleção dos projetos;
5.2.2.  Divulgar  os  períodos  e  locais  das  exposições  para  os  meios  de
comunicação  local,  e  no  site  da  FCB,  por  intermédio  da  assessoria  de
comunicação da Prefeitura Municipal de Brusque;
5.2.3. Cessão do espaço necessário à exposição, e profissional apoiando a
montagem e desmontagem;
5.2.4 Ceder demais materiais de apoio (Anexo 03)
5.2.5. Oferecer visitas mediadas para grupos previamente agendados;
5.2.6. Providenciar o design gráfico do convite eletrônico e o seu envio para
o mailing da Fundação Cultural de Brusque;
5.2.7. A Fundação Cultural de Brusque não se responsabiliza por eventuais
danos causados ou extravios às obras em suas instalações .

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Caso o proponente tenha interesse em realizar um coquetel de abertura,
este deverá ser custeado com recursos do proponente.
6.2. Caso o proponente não compareça ou não encaminhe as suas obras no
prazo determinado, sem justificar, não poderá remanejar as datas de suas
exposição e será automaticamente excluído da agenda.
6.3. O períodos expositivos bem como as divisões das exposições nos locais
citados serão divulgados após a divulgação do resultado final de seleção.

7. CRONOGRAMA

Inscrições: de 03 a 21 de fevereiro de 2020. 
Seleção das propostas: 26 a 28 fevereiro de 2020 
Resultado da Seleção: 02 de março de 2020 



ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO

EDITAL DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 2020 – FUNDAÇÃO CULTURAL
DE BRUSQUE

DADOS DO ARTISTA: 

Nome completo nome artístico:
Endereço:
Número: 
CEP:
Cidade:
UF:
Telefone:  
E-mail:
Título da Exposição: 
Nº. de trabalhos a serem expostos:  

Declaro estar  de acordo e cumprindo com todas as normas do Edital  de
Exposições Temporárias para o ano de 2020.

Local/data: _________________/_________/_________. 

__________________________________________ 
Assinatura do Proponente: 



ANEXO 2 - TERMO DE COMPROMISSO 

Pelo presente instrumento, declaro que em caso de aprovação do projeto de
exposição  para  o  Hall  de  Exposições  da  Fundação Cultural,  Prefeitura  e
Museu Casa de Brusque, referente ao Edital para Exposições Temporárias
para o ano de 2020, estou de acordo com as normas e condições do referido
Edital de Exposições Temporárias – ano 2020 e assumo o compromisso de
atender todas as responsabilidades atribuídas aos artistas que nele estão
detalhadas.

(cidade),  ____________________(dia)  de  ______  (mês)  de  ______
_____(ano). 

Nome(s) do proponente:

CPF do proponente e/ou responsável pelo projeto:

Assinatura do (s)proponente(s)___________________________________ 



ANEXO 3 – LISTA DE MATERIAIS DE APOIO OFERECIDOS PELA
FUNDAÇÃO CULTURAL

Fundação Cultural: 
1 data show
1 notebook
1 caixa de som
8 cavaletes
4 painéis (utilizável frente e verso)
4 cubos
2 mesas
20 cadeiras
Panos pretos

Museu Casa de Brusque: 
6 cavaletes
2 cubos
1 mesa
10 Cadeiras

Prefeitura Municipal de Brusque: 
4 cavaletes
2 cubos
1 mesa

Maleta de ferramentas:
Nylon
Arame
Fita dupla face
Fita crepe
Grampeador (de parede e normal)
Alicate
Tesoura
Martelo
Pregos
Estilete
Cola
Cola-quente
Tinta base
Pincel
Rolinho
Papel pardo


