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1. APRESENTAÇÃO

Galeria Aberta é um projeto interdisciplinar e de caráter indissociável às áreas da Pesquisa,
Ensino e Extensão, que envolve o desenvolvimento de ações voltadas à criação e produção
de exposições de Artes Visuais no IFRS Campus Alvorada. Realizado desde 2019, de forma
presencial e remota, suas atividades enfatizam o fomento à produção artística da
comunidade acadêmica e suas interfaces e diálogos com a comunidade artística local e com
o território de inserção do campus, em Alvorada/RS.

2. DO OBJETO | PROPOSTA DE EXPOSIÇÃO

2.1. A presente convocatória refere-se à seleção de fotografias para participar da exposição
“O que Cabe numa 3x4?”, em edição virtual, para exibição e veiculação junto projeto
galeriaaberta.com, na plataforma de rede social Instagram. Contemplado no Edital IFRS
020/2021 – Apoio a Projetos e Programas de Extensão voltados à Arte e à Cultura, o projeto
prevê a realização de exposições artísticas de forma online.

2.2. Realizada desde 2018, a exposição reúne fotografias de qualquer temática, podendo
apresentar qualquer assunto ou proposta poética. A única limitação é o formato que deve
obedecer às dimensões 3cm x 4cm (vertical ou horizontal). O objetivo é questionar as
possibilidades temáticas e visuais da fotografia “3×4”, extrapolando limites e sentidos
enquanto suporte para a fotografia.

2.3. Serão selecionadas até três fotografias por participante, a serem veiculadas no formato
digital, no perfil @galeria.aberta.ifrs , entre novembro e dezembro de 2021, integrando a
Temporada 2021 da Galeria Aberta.

2.4. A exposição “O que Cabe numa 3x4?” será realizada no período de três semanas,
contemplando a mostra em si e a participação do/s artista/s em atividades correlacionadas à
atividade.

2.5. Os/as participantes receberão certificado de participação e integrarão o catálogo da
Temporada de Exposições 2021 da Galeria Aberta, nas versões impressa e online, a ser



lançado no final do ano vigente.

3. DA PARTICIPAÇÃO | QUEM PODE PARTICIPAR

3.1. Poderão se inscrever quaisquer pessoas interessadas.

3.2. Serão aceitas inscrições de fotografias na modalidade individual.

3.3. As inscrições são gratuitas.

4. DAS INSCRIÇÕES | COMO SE INSCREVER

4.1. As inscrições estarão abertas de 04 a 24 de novembro e deverão ser realizadas
exclusivamente por meio do formulário de inscrição disponível no link.

4.2. Poderão ser inscritas fotografias, seguindo as dimensões fixas ou proporcionais a 3cm x
4cm, verticais ou horizontais, desde que possam ser apresentadas de modo digital, sem
trazer prejuízos às especificidades e à visualidade das obras.

4.3. No ato de inscrição, os candidatos deverão preencher os seguintes campos e enviar os
arquivos das imagens nos formatos JPG ou PNG:

DADOS: Nome completo / Nome artístico (se houver); Email / Telefone; Perfis nas Redes
Sociais; Cidade/Estado; Números de CPF e RG; Data, cidade e ano de nascimento.

DOCUMENTOS: Breve explanação sobre as obras (até 300 palavras) - OPCIONAL;

OBRAS: até 03 imagens fotográficas, nos formatos JPG ou PNG, resolução 300dpi.

4.4. As obras deverão ser enviadas numa única inscrição, de forma separada no formulário.

5. DA SELEÇÃO

5.1. As propostas inscritas serão analisadas pela comissão de organização.

5.2. Todas as propostas serão contempladas, desde que obedeçam às instruções de envio,
corretamente.

5.3. Na ausência ou na incompatibilidade das propostas com os fins desta convocatória, a
comissão de organização poderá indicar propostas para compor a programação da galeria, na
condição de convite.

7. CRONOGRAMA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKndeb5HLa1Z_JL_k5cm1uJ0rv4ks23ltjhCprzycTDD3M6Q/viewform


PERÍODO DE INSCRIÇÕES 04 a 24 de novembro de 2021

DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
SELECIONADAS

25 de novembro de 2021

PERÍODO DA EXPOSIÇÃO 29 de novembro a 20 de dezembro de 2021

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Casos omissos a este edital deverão ser comunicados e resolvidos pela Comissão de
Organização.

9. INFORMAÇÕES

9.1. Para esclarecimentos de dúvidas e outras informações, deverá ser feito contato através
do email galeria.aberta@alvorada.ifrs.edu.br.

Alvorada, 04 de novembro de 2021.
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