
 
 

 
 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA EXPOSIÇÃO  

DA GRAVURA NA TÉCNICA DA LITOGRAFIA 

DA ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ POMPEU SOBRINHO – EAOTPS 

 
   
O Instituto Dragão do Mar – IDM, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 
sob N° 02.455.125/0001-31, com sede na Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema, CEP: 60.060.390, 
Fortaleza – CE, faz publicar, para conhecimento dos interessados, o presente DOCUMENTO, 
regulamentando o chamamento público para a EXPOSIÇÃO ATELIÊ DE LITOGRAFIA - PRIMEIRAS 
IMPRESSÕES da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho – EAOTPS, a ser realizado na cidade de 
Fortaleza, no Estado do Ceará, nos seguintes termos:  
  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

  
1.1. Etapas de execução:  

ETAPAS  PERÍODO  

1ª ETAPA: Lançamento do Edital e início da pré-inscrição on-line 30 de junho a 6 de julho 

2ª ETAPA: Confirmação da pré-inscrição pela EAOTPS 7 a 9 de julho 

3ª ETAPA: Entrega das obras e da documentação na EAOTPS 
(veja a relação de documentos neste Edital).   

12, 13 e 14 de julho 

4ª ETAPA: Seleção dos projetos pela Curadoria.  16, 19, 20 e 21 de julho 

5ª ETAPA: Abertura da Exposição com os trabalhos selecionados nas 
plataformas on-line.    

30 de julho 

  
 
DO OBJETO  

  
O objetivo do presente DOCUMENTO é a criação de uma chamada pública para participação na exposição 
da gravura na técnica da litografia, a ser realizada pela Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.  
  
DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO  
  

. Estarão habilitados a participar do chamamento público de que trata o presente DOCUMENTO 
artistas iniciantes e/ou estudantes das Artes Visuais que tenham participado dos cursos de gravura, 
nos módulos de litografia, ofertados pela Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.  

. Estarão habilitados a participar do chamamento público de que trata o presente DOCUMENTO, 
estudantes das artes visuais e artistas e que tenham realizado impressões no ateliê da gravura da 
Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.  

  



 
 

 
 

 
 

DAS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  
  

. As pré-inscrições na EXPOSIÇÃO ATELIÊ DE LITOGRAFIA - PRIMEIRAS IMPRESSÕES deverão ser 
realizadas de 30 de junho a 6 de julho do presente ano, no link 
https://forms.gle/jC5SyzrDKKi8HpQY6 
Limite de vagas: 30 (inscrições).   

. Após o período de confirmação da pré-inscrição pela EAOTPS, os artistas deverão entregar na sede 
da Escola, nos dias 12, 13 e 14 de julho, nos horários de 9h às 12h e de 13h30min às 16h30min, na 
Avenida Francisco Sá, 1801, Jacarecanga, Fortaleza – Ceará, os documentos abaixo relacionados:  

. Ficha de inscrição (disponível na EAOTPS); Não esquecer: colocar na ficha de inscrição o preço 
de cada obra 

. Cópia legível, frente e verso, de um documento de identificação (Carteira de Identidade, ou 
Carteira de Trabalho, ou Carteira de Habilitação); 

. Cópia legível de comprovante de residência: conta de energia (ENEL) ou água (CAGECE) 
referente a um dos três últimos meses (abril, maio ou junho) de 2021;   

. Número do NIS (no caso de estar cadastrado em algum projeto social);  

. Currículo e/ou portfólio;   

. A gravura: tamanho A3 (420mm x 297mm);   

. Um vídeo (até três minutos) ou um texto de uma lauda, apresentando o conceito de cada obra.  

. Uma declaração assinada de cessão de imagem (disponível na EAOTPS).   
  
DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  

  

. Cada artista poderá inscrever até 02 (dois) trabalhos.  

. A impressão deverá ter sido realizada na prensa litógrafica do Ateliê da gravura (EAOTPS). 

. Cada trabalho deverá estar assinado e conter no verso, em letra legível, o título, o nome do artista, 
o ano e as dimensões da obra.  

. Os trabalhos NÃO deverão estar em molduras ou passe-partout.  

. A comissão organizadora da exposição rejeitará as inscrições que não estejam em conformidade 
com o presente regulamento.  

 
DO PRODUTO FINAL  

  
As obras selecionadas participarão de uma exposição virtual no site www.eao.org.br. Após o encerramento 
da exposição, as obras serão devolvidas aos artistas.  
 
DAS COMISSÕES DE PRÉ-SELEÇÃO E DE CURADORIA  

  

https://forms.gle/jC5SyzrDKKi8HpQY6


 
 

 
 

A Coordenação da EXPOSIÇÃO ATELIÊ DE LITOGRAFIA - PRIMEIRAS IMPRESSÕES promoverá a análise do 
conteúdo técnico das impressões, juntamente com a curadoria.  
 
 
  
PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS  

  
As obras selecionadas serão analisadas a partir dos critérios adotados pela EAOTPS, com diretrizes gerais 
da curadoria:  

. Originalidade   

. Conceito da obra   

. Qualidade artística  

. Composição gráfica  
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

. Cada participante submeterá até dois trabalhos.  

. Os proponentes da EXPOSIÇÃO ATELIÊ DE LITOGRAFIA - PRIMEIRAS IMPRESSÕES deverão estar à 
disposição da Assessoria de Comunicação da EAOTPS/IDM para a propagação das obras expostas, 
participando de entrevistas e/ou outros meios de divulgação na mídia em geral. Esses participantes não 
poderão exigir cachês ou qualquer outra forma de pagamento por essas atividades.  

. As obras selecionadas serão expostas pela EAOTPS/IDM, sempre mantendo o respeito pela autoria 
dos trabalhos.  

. O proponente é o único responsável pela obra inscrita, pelos documentos encaminhados ou por 
qualquer tipo de trabalho que possam ser protegidos pelas normas de propriedade intelectual, 
utilizadas nesse contexto, reconhecendo que não violam qualquer direito de uso de imagem ou de 
propriedade de terceiros, e concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por qualquer 
reclamação, ação judicial, litígio, procedimentos, responsabilidade criminal e danos derivados, seja 
direta ou indiretamente.  

. A EXPOSIÇÃO ATELIÊ DE LITOGRAFIA - PRIMEIRAS IMPRESSÕES, promovido pela EAOTPS/IDM, 
poderá ser citado em todas as entrevistas e as notas concedidas pelos participantes aos meios de 
comunicação (rádio, TV e Internet), como também mencionado em todas as apresentações de 
lançamento ou de divulgação.   

. A inscrição do participante implicará no conhecimento das presentes instruções e na pronta 
aceitação das condições estabelecidas para a concorrência, tais como se encontram definidas neste 
DOCUMENTO.  

. O não cumprimento das exigências desse DOCUMENTO, pelo participante, implicará na inabilitação 
de beneficiário para firmar novos compromissos com a EAOTPS/IDM.  

. A inexatidão ou falsidade documental, mesmo que sejam constatadas posteriormente à realização 
do CHAMAMENTO, implicarão na eliminação da respectiva proposta, sendo anulada a inscrição e todos 
os atos dela decorrentes, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial.  



 
 

 
 

. Contra as decisões da Curadoria e da Coordenação Técnica da exposição, referente a indeferimento 
por falta de regularidade formal, caberá recurso, protocolado junto à Direção do IDM, fundamentado 
com base neste DOCUMENTO, interposto em até 48 horas após a divulgação pública dos selecionados.  

. Os casos omissos desse DOCUMENTO serão solucionados pela Coordenação da EAOTPS e o 
departamento jurídico do IDM, após a manifestação da Curadoria e das Comissões de Avaliação.  

. Fica eleito o foro da Comarca (capital do Ceará) para dirimir quaisquer questões decorrentes do 
presente DOCUMENTO.  

. As datas previstas e prazos no presente documento podem sofrer alterações. Caso isso aconteça, as 
mudanças serão comunicadas nas redes sociais e site da Escola. 

  
  

Fortaleza, 30 junho de 2021. 
  
  
  
  
Instituto Dragão do Mar 

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho 

 
 


