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“O Ser Livre e as impressões do espaço e do tempo”

EXPLANAÇÃO 
 

O Espaço Projeta Arte Fatec-SP nasceu em outubro de 2016, a partir da articulação de 
alunos vinculados ao Departamento de Edifícios, como uma atividade anual associada ao 
Congresso de Tecnologia. Visou, a princípio, atender aos anseios e reivindicações de alunos 
quanto a trazer um espaço de artes visuais dedicado a estes, para dentro de uma faculdade 
de tecnologia, no entanto, materializou-se no sentido de cumprir um papel social, já que 
entre outros, serve como incentivo ao afloramento da sensibilidade, do autoconhecimento, 
da criatividade, da ampliação do processo de conscientização, socialização e transformação 
social, ademais do estímulo para o próprio discernimento da Arte Contemporânea, e às 
tantas formas de suporte e expressões artísticas. Há de se acrescentar aqui, que além do 
fato de o Espaço ser direcionado às expressões artísticas dos discentes, e recém formados 
nos últimos cinco anos, que as atividades desenvolvidas, no Projeto, contribuem numa 
maior aproximação entre os próprios discentes, entre os discentes e o corpo docente, e a 
sua vez com a comunidade acadêmica e tantos outros, possibilitando aos discentes “se 
fazerem conhecer o quão são capazes de também produzirem na área das Artes Visuais”.  

Na edição de 2021, assim como na Mostra de 2020, esta será realizada através de um 
catálogo de artes digital a ser divulgado em diversas mídias, portanto, os Alunos e Ex-
alunos da Fatec-SP, que possuem obras que se encaixem nos requisitos a seguir, serão 
super bem-vindos ao Projeto. 

REQUISITOS DE ACEITAÇÃO DAS OBRAS  

Tema: “O Ser livre e as impressões do espaço e do tempo”. 

Restrição: Arte com publicidade ou propaganda política de forma explicita e/ou conteúdo 
pornográfico.  

Modalidades: Pintura - óleo, acrílica, mista, aquarela, guache, lápis, assemblage, etc.; 
Artes Gráficas - desenho, arte digital e gravura; Grafite; Tatuagem (desenho); Escultura - 
em qualquer técnica; Cerâmica, Fotografia e Poesia.  

Inscrição: Preencher a Ficha de Inscrição no link: tiny.cc/mur2uz, com seus dados, fazer 
um Texto Resumo sobre você e tua arte, comprovar vínculo com a Fatec-SP, anexar as 
respectivas imagens das obras e uma foto tua, e enviar tudo na própria Ficha. Qualquer 
dúvida contatar no e-mail: espaco.projetaarte.fatecsp@gmail.com. 

• Podem se inscrever alunos e ex-alunos (formados a partir de 2016) na Fatec-SP. Para tal deve-
se anexar cópia da carteirinha de estudante do último ano, para os já formados, e da atual, 
para os que ainda estejam cursando a faculdade.  

• É obrigatório o preenchimento de concordância ao regulamento na respectiva Ficha de 
Inscrição.  

Coord. pelo Depto de Edifícios: Profa. Me. Cleusa Maria Rossetto

http://tiny.cc/mur2uz


• O Texto Resumo deve conter: Local e data de nascimento, formação, como surgiu o interesse 
pelas artes visuais, forma de trabalhar com tua arte, participação em eventos ou premiações 
(se houver). Deve ser em forma discursiva, preenchido e salvo em formato PDF ou Doc, para 
ser anexado a Ficha de Inscrições, utilizando fonte Arial 12, espaço simples, com no máx. 1200 
caracteres (~15 linhas). (caso necessite de exemplos consultar catálogo de 2020 no link: 
https://issuu.com/home/published/catalogofatecartes2020_final_ok_solo

O artista deve enviar no máximo 3 (três) imagens de obras distintas, para cada Modalidade 
inscrita, sendo que destas poderá ser escolhida pela Comissão Julgadora, uma, duas ou as 
três obras para a divulgação. As imagens devem ser identificadas pelo Nome do artista e 
com os mesmos títulos utilizados na Ficha de Inscrição. Também se solicita uma foto do 
artista para divulgação, e todas devem obedecer às seguintes especificações:  

1. Tamanho do arquivo até 10 Mb, com 30 cm no lado maior da imagem, para a Obra, e com no 
mínimo 10 cm em ambos os lados, para a foto pessoal.  

2. Imagem nítida e enquadrada e, para a Obra, onde apareça um fundo (ex. escultura), utilizar de 
preferência branco ou neutro para não a comprometer.  

• Aqueles que não preencherem corretamente os dados de inscrição, faltar o de acordo, não 
enviarem Texto Resumo, as fotos não reproduzirem corretamente a Obra, assim como os que 
não comprovarem vínculo com a Fatec-SP, terão as respectivas inscrições automaticamente 
recusadas.  

• Só serão aceitas as inscrições enviadas dentro do prazo estipulado.  

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS  
• A primeira fase consiste na verificação da adequação dos dados e condições necessárias, entre 

estes, ser ou ter sido aluno da Fatec-SP e ter aceitado as condições do Edital na Ficha de 
Inscrição, na conformidade da(s) obra(s) inscrita(s), assim como, da existência de foto do autor 
e Texto Resumo.  

• A segunda fase será a seleção da(s) obras, quanto aos aspectos técnicos e visuais, por uma 
comissão julgadora. As decisões desta deverão ser respeitadas. 

PRAZOS  

• Período de inscrição: de 28/06 a 10/09/2021. 

• Divulgação dos inscritos aprovados e obras selecionadas: 13/09/2021.  

DIVULGAÇÃO  
• A divulgação dos aprovados será através da Página do Espaço Projeta Arte Fatec-SP do 

Facebook. Será produzido um catálogo virtual, com os artistas e respectivas obras selecionadas, 
para postagem na página do ISSUU e também no site da Fatec-SP. 

OBSERVAÇÕES 

• As obras devem ser de autoria do próprio Aluno ou Ex-aluno. A instituição não se responsabiliza 
por qualquer demanda jurídica devido a isto.  

• O aluno/artista visual, se classificado, dará concordância automática para a divulgação de sua 
imagem, respectiva(s) obra(s) e suas informações técnicas, assim como informações de contato 
(Texto Resumo, Web e E-mail), a qualquer tempo, nas mídias selecionadas para a Mostra ou 
qualquer outra sem aviso prévio.  

• A Inscrição será gratuita e poderá ser feita em mais de uma Modalidade. 


