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Secretaria Municipal de Cultura
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CENTRO CULTURAL BASILEU TOLEDO FRANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES

Este Programa contém as normas e diretrizes que orientam a utilização
do Centro Cultural Basileu Toledo França, pelos artistas, estudiosos interessados
durante a programação de exposições 2009-2012.
1 – OBJETIVO
O Centro Cultural Basileu Toledo França - CCBTF têm como objetivos
promover e divulgar as diversas manifestações artísticas e culturais, estimular a
criatividade e oferecer ao público, aos artistas e aos estudiosos a oportunidade de
conhecer e participar da produção artística e cultural.
2 – INSCRIÇÃO
• As inscrições para o processo de seleção podem ser feitas independente de
datas e passam por processo de avaliação, aceitação e estabelecimento de
agenda.
• Poderão se inscrever artistas, produtores, pesquisadores desde que
apresentem proposta detalhada com curadoria e portfólio, quando for o caso,
ou projeto.
• O ato da inscrição implica na plena e expressa aceitação das normas constantes
neste Programa, assim como autoriza automaticamente o uso de todo material
enviado, textos, projetos, fotos e outros, em veículos da mídia impressa e
eletrônica.
• Não serão aceitas propostas por fax ou e-mail.
• Serão aceitas inscrições individuais e ou coletivas
• Os interessados deverão inscrever-se mediante o envio de portfólios (dossiês)
impressos e preenchimento da ficha de inscrição, podendo concorrer nas
categorias de: literatura (lançamento de livro), pintura, desenho, escultura,
gravura, objeto, cerâmica, fotografia, vídeo, instalação e outras linguagens
plástico-visuais, além de objetos da cultura popular.
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2 – DOCUMENTAÇÃO
Os dossiês deverão conter:
a. Documentação fotográfica (suporte em papel), em cores, de no mínimo 5 (cinco) e
no máximo 15 (quinze) trabalhos recentes, sendo imprescindível que cada uma das
fotos seja identificada (nome do artista, data, título, dimensões da obra e demais
dados que se julguem necessários); ou a obra (no caso de literatura).
b. Curriculum Vitae (contendo identificação, formação artística e atividades culturais),
com endereço, telefone e e-mail para contato.
c. Documentação sobre a obra do artista, como catálogos, textos ou impressos em
geral, também poderão integrar os dossiês, não sendo este item condição obrigatória.
• Os dossiês não deverão exceder o formato A4 (21cmx29,7cm)
• Não serão aceitas obras para efeito de inscrição, a não ser em caso de
lançamento de livros.
• O material especificado deve estar contido em envelope lacrado (ou
embalagem apropriada, lacrada), com o nome do artista, devendo ser dirigido
ao: Centro Cultural Basileu Toledo França Av. Goiás, 1.433 Centro 75.800.012
Jataí – GO.
• As propostas de exposição deverão conter memorial descritivo - texto,
ilustrações, especificações e detalhamento da montagem ou maquete, CD ou
DVD (no caso de instalações, performances ou vídeos) com no máximo 10
minutos.
• Os dossiês não selecionados deverão ser retirados no prazo de 20 (vinte) dias
ficando, a partir daí, sujeitos ao destino arbitrado pelo CCBTF.
• Os dossiês selecionados serão incorporados aos arquivos do setor de pesquisa e
documentação do CCBTF.
4. DA SELEÇÃO E SEUS CRITÉRIOS
• Os dossiês serão examinados e selecionados por comissão designada pela
diretoria do CCBTF, composta de três profissionais convidados da área.
• A seleção somente será realizada por meio de fotos, projetos, DVDs, não sendo
aceitas obras originais ou maquetes para essa finalidade (exceção para o
lançamento de livros).
• Os critérios de avaliação da comissão devem considerar os objetivos do
Programa de Exposições do CCBTF e a relevância da proposta do artista.
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• Ficará a cargo da coordenadoria do CCBTF o cronograma das exposições, a
elaboração do plano de montagem, distribuição espacial e adequação das
obras nos espaços.
• A Comissão de seleção é soberana e autônoma nas suas decisões.
• Devolução do dossiê por correio, somente será realizada se o participante
anexar envelope adequado, preenchido e selado com o correspondente valor
de envio. Caso o valor da postagem seja insuficiente, o CCBTF não se
responsabilizará pela devolução.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO EXPOSITOR
• Nos casos de exposições de vídeos ou outras formas ainda pouco
convencionais de expressão artística, o interessado deve antes consultar
a Secretaria de Cultura por escrito, para que a viabilidade da proposta
seja estudada.
• O CCBTF não se responsabiliza por realização de coquetel, devendo este
correr por conta do expositor, considerando-se os cuidados inerentes
ao espaço que é também de biblioteca.
• A divulgação, distribuição de convites, catálogos e informes aos veículos
de comunicação serão por conta do expositor.
• Entregar e retirar as obras a serem expostas nas datas e prazos
estabelecidos oportunamente pelo CCBTF.
• Preencher corretamente e assinar o termo de compromisso da
exposição, que deverá ser remetido ao CCBTF num prazo máximo de 7
(sete) dias após o seu recebimento.
• Os projetos apresentados nos dossiês não poderão ser substituídos.
• Após o término da exposição, o artista terá um prazo de dois dias úteis
para retirar os trabalhos.
• Quando a montagem de alguma exposição exigir material especial ou
recursos não existentes ou alocados, eles serão de responsabilidade do
expositor, que deverá proceder à sua aquisição, transporte e instalação.
• Responsabilizar-se pelos encargos relativos à embalagem, ao transporte
e ao seguro das obras a serem expostas.
• Acompanhar a montagem da exposição e definir sobre o arranjo de seus
trabalhos no espaço do CCBTF, segundo as normas CCBTF.
• A eventual desistência do artista selecionado deverá ser comunicada
por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência da data marcada para a
exposição.
• Os artistas expositores deverão fornecer uma relação completa das
obras expostas. Essa relação deverá ser conferida pelas duas partes e
assinada, a fim de facilitar a retirada das mesmas no final do evento.
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6. DOS PERÍODOS DAS EXPOSIÇÕES
• As exposições terão permanência mínima de 15 (quinze) dias e máxima de 23
(vinte e três) dias, a critério do CCBTF.
7. DAS RESPONDABILIDADES DO CCBTF
• Receber e apresentar os dossiês para apreciação da Comissão de seleção.
• Comunicar o resultado aos artistas selecionados.
• Enviar termo de compromisso aos selecionados para confirmar participação.
• O Centro Cultural Basileu Toledo França dispõe do mesmo esquema de segurança
utilizado pelo órgão, durante sua rotina normal de trabalho, que é zelar das obras
de arte, enquanto estiverem em exposição, mas não se responsabilizará por
eventuais furtos ou danos às obras expostas.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
A modificação total ou parcial deste Termo de Compromisso, dependerá de
iniciativa da Secretaria de Cultura juntamente com a coordenação do Centro Cultural.
Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Cultura.

_____________________________
Marco Antônio Gomes de Carvalho
SECRETÁRIO DE CULTURA

_______________________
Marlene Flauzina Oliveira
DIRETORA DO CCBTF
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FICHA DE INSCRIÇÃO – PROGRAMA EXPOSIÇÕES 2009
Nome ------------------------------------------------------------------------------------------------Nome artístico -------------------------------------------------------------------------------------Data de nascimento ------------------------Local de Nascimento ------------------------RG ------------------------------------------ CPF -------------------------------------------------Endereço -------------------------------------------------------------------------------------------Cidade -------------------------------------------------- UF ------------ CEP -------------------DDD ---------- Telefone ------------------------ FAX ------------Celular --------------------E-mail ------------------------------------------------------------------------------------------------

Assinale as categorias com as quais pretende expor:
( ) Pintura
( ) Escultura
( ) Gravura
( ) Objeto
( ) Fotografia
( ) Instalação

Declaro para os devidos fins, que estou ciente do regulamento do Programa de
Exposições do CCBTF Jataí – Goiás e comprometo-me a cumpri-lo na íntegra.

Data ------------------------------- Assinatura ----------------------------------------------------
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