EDITAL DE SELEÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIAS, PINTURAS, DESENHOS E
POEMAS
Edital 04/2015
Apresentação do PET Direito e do Seminário “Direito e Ideologia”
O PET se constitui em programa de educação tutorial, desenvolvido em grupos organizados a partir
de cursos de Graduação das Instituições de Ensino Superior do país. Fundado em 1984, junto ao
Centro de Ciências Jurídicas da UFSC, o PET Direito, bem como todos os programas PET do Brasil,
passou por mudanças e hoje tem por objetivo o fortalecimento do tripé universitário ensinopesquisa-extensão. Caracteriza-se, hoje, como PET formador teórico-militante, focado tanto na
academia e no sujeito individual, quanto comprometido com o contexto e os rumos da Graduação,
da Universidade e da comunidade.
Entendendo a dimensão e a importância da formação crítica no âmbito jurídico, o PET-Direito tem,
nos últimos anos, se dedicado a criar espaços de debate, inserindo temáticas sociais, econômicas e
políticas sob a perspectiva do direito.
Foram realizados cinco eventos: Seminário Direito e Ditadura, ocorrido em 2010, Seminário Direito
e Neoliberalismo, ocorrido em 2011, Seminário Direito de Democracia, ocorrido em 2012,
Seminário Direito e Marxismo, ocorrido em 2013 e o Seminário Direito, Espaço e Território: a
disputa da Cidade, ocorrido em 2014.
No ano de 2015, o PET Direito pretende discutir questões que permeiam o Direito a partir da
ideologia nele contida em suas diversas expressões e particularidades. Nesse sentido, serão
discutidos os temas do Controle Social em consonância com a criminologia crítica, do
desenvolvimentismo, da relação entre ideologia e trabalho, da constituição com foco na constituinte
da CF de 1988 e da questão da mídia e sua ligação com a ideologia.
O Seminário Direito e Ideologia será realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, entre os
dias 13 e 16 de outubro de 2015. Trata-se de evento público, gratuito e aberto à participação de todo
e qualquer interessado.
1. Do Objeto
1.1 Para incentivar a produção artística, divulgar novos trabalhos e refletir sobre as diversas
implicações do Direito em vários âmbitos da sociedade, o PET Direito UFSC promoverá exposição
fotográfica, de desenhos, pinturas e poemas no Centro de Ciências Jurídicas e/ou Centro SócioEcnômico e, posteriormente, no local do Seminário. Os trabalhos artísticos serão selecionados por
uma Comissão Organizadora com base nas normas estabelecidas neste Edital.
2. Das inscrições
2.1 As inscrições para as exposições se encerrarão no dia 28 de setembro de 2015.
2.2 Para se inscrever, os interessados devem enviar email para direitoeideologia2015@gmail.com
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com as fotos, digitalização em alta qualidade (para desenhos e/ou pinturas) ou arquivos em PDF
(dos poemas) das obras a serem expostas. O corpo do e-mail deve conter nome completo, telefone
e instituição de procedência do(s) autor(es) -se houver-; devendo o campo assunto ser preenchido
apenas com os dizeres "Exposição Seminário Direito e Ideologia”.
2.3 Todos os participantes devem estar inscritos no evento cujas inscrições serão realizados em site
a ser divulgado posteriormente.
2.4 Apenas serão aceitas propostas enviadas por e-mail que atendam aos critérios citados acima.
2.5 Poderão participar artistas de qualquer idade.
2.6 Serão aceitas inscrições de grupos de artistas cuja produção tenha autoria coletiva.
2.7 Na hipótese de produção coletiva, todos devem estar inscritos no evento.
2.8. Aos artistas selecionados, o PET Direito cede o espaço para a exposição, sendo que não há
premiação ou pagamento algum pela realização da mostra.
3. Da seleção das obras
3.1 As propostas inscritas serão analisadas por uma Comissão Organizadora e os artistas
selecionados serão contatados até o dia 5 de outubro de 2015.
3.2 A Comissão de Julgamento será soberana no que se refere à seleção.
4. Da montagem e desmontgem das exposições
4.1 As exposições acontecerão dos dias 13 a 16 de outubro de 2015.
a) há a possibilidade de que as exposições aconteçam, também, nas semanas anteriores à da
realização do Seminário.
4.2 O artista selecionado não ficará responsável pela montagem e desmontagem da exposição.
4.3 No que diz respeito ao material:
a) As fotos serão reveladas pelo PET Direito UFSC.
b) As imagens digitalizadas das pinturas e dos desenhos serão impressas pelo PET Direito UFSC.
c) Os poemas serão impressos pelo PET Direito UFSC.
4.4 Os trabalhos expostos não podem ser comercializados onde estão expostos.
4.5 Para cada obra será produzido material informativo, sobre o autor e as obras expostas. O texto
será elaborado pelo próprio artista e poderá ser editado pela comissão organizadora do Seminário
Direito e Ideologia.
5. Da responsabilidade do artista
5.1 Entregar release e material das obras em meio digital (e-mail). As imagens deverão ser enviadas
em arquivo JPG e em alta qualidade e os arquivos dos poemas em formato PDF.
5.2 Conceder ao PET Direito UFSC o direito de uso de imagem das obras para fins de divulgação.
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6. OBSERVAÇÕES GERAIS
6.1 Em caso de desistência do artista, este será substituído por outro.
6.2 Informações gerais sobre o programa de exposições poderão ser obtidas pela página do
facebook do PET Direito UFSC, no site http://petdireito.ufsc.br/ ou no site do seminário a ser
divulgado posteriormente.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 27 de agosto de 2015.

Programa de Educação Tutorial em Direito
Universidade Federal de Santa Catarina

Programa de Educação Tutorial - PET - Direito - UFSC
Endereço: Universidade Federal de Santa Catarina - Centro de Ciências Jurídicas - Sala 108 - Campus Universitário Trindade
Florianópolis - SC - Brasil. CEP: 88040-900
Telefone: (48) 3721-6522. E-mail: petdirufsc@gmail.com Site: http://petdireito.ufsc.br/

