
Artelhos 

I Mostra de Artes Visuais do Campus Duque de Caxias 

Com muita alegria apresentamos o projeto: “Artelhos” – I Mostra Coletiva de Artes Visuais do campus 

Duque de Caxias – Um espaço para articulações plástico-poéticas.  

Cientes de que a Arte se fortalece através de encontros, debates e trocas entre artistas e destes com o 

público, determinamos o  caráter coletivo de nossa primeira mostra, que,  dentre outras possibilidades visa 

promover aproximações entre os artistas e aspirantes a artistas de nossa campus, possibilitando interação 

e reconhecimento entre pares, dando um pequeno passo em direção ao que pode se desdobrar no 

surgimento de um coletivo artístico, algo tão presente na produção contemporânea em Arte. Nossa mostra 

terá também caráter de formação de público para as Artes Visuais. Artelhos, um evento que se pretende 

anual, buscará incentivar, valorizar, dar visibilidade e promover encontros e múltiplas articulações entre os 

inúmeros talentos existentes em nossa comunidade escolar. 

REGULAMENTO 

1 - DAS INSCRIÇÕES: 

1.1 - Cada artista poderá se inscrever com no mínimo dois trabalhos (caso haja um grande número de 

participantes inscritos restringiremos em cinco o número máximo de trabalhos inscritos por participante). 

Poderão ser utilizados um único ou múltiplos meios para a produção, tais como: desenho, pintura, 

escultura, objeto, colagem, instalação ou performance art). As produções poderão ser individuais, em 

duplas, ou coletivas, respeitando-se o mesmo critério de número de obras para todas as inscrições, sejam 

elas individuais ou em grupo (exceto para performance e instalação, em ambos os casos bastando um único 

trabalho por autor ou autores). 

1.2 – As inscrições serão realizadas no SOEP via apresentação das obras (para o caso dos meios:  desenho, 

pintura, escultura, objeto, colagem) ou via apresentação de memorial descritivo (para o caso dos meios: 

performance art e instalação). Os trabalhos deveram estar identificados no verso com nome, turma e 

telefone dos autores, bem como sinalizado que são para a mostra ARTELHOS. 

1.3 – Para o caso de instalação e performance art, a apresentação do memorial descritivo da obra deverá 

seguir os seguintes critérios: Ser digitado e impresso em folha A4 fonte Arial 12 ou similar. Esta folha deve 

conter os dados do autor (nome, turma e telefone para contato), MOSTRA ARTELHOS, o título do trabalho, 

a descrição da obra a ser realizada em de dois a três parágrafos; uma lista com os materiais a serem utilizados 

(a serem providenciados pelo autor), bem como o local previsto para realização. 

1.4 – O período de inscrições  dos trabalhos será de 19 de novembro a 06 de dezembro das 9:00 as 16:00h 

1.5 – As inscrições podem ser realizadas por qualquer membro da comunidade escolar do campus Duque de 

Caxias (Estudantes do Médio Regular, Integrado, Proeja, professores,  terceirizados e servidores em geral). 

2-  DO TEMA 

 2.1 A temática será livre, contudo, deverão ser observados os critérios da boa convivência social, do respeito 

ao outro, da conduta ética e dos direitos humanos; 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

3.1 -  Todos os participantes receberão certificado de participação na Artelhos – I Mostra Coletiva de Artes 

Visuais do Campus Duque de Caxias. 


