EDITAL IFPR 014/2018 - CAMPUS CURITIBA - IFPR
CHAMADA INTERNA – CONCURSO
Pintando o Campus Curitiba: Concurso de Grafitti
O Diretor do Campus Curitiba torna público o presente concurso de Grafitti, que
ocorre em função dos "10 anos do IFPR - Campus de Curitiba" que será
comemorado no ano de 2018. Articulado a este concurso de Graffiti ocorrerá um
Mutirão da Pintura no campus Curitiba, onde servidores, alunos, pais e responsáveis
estão convidados a participar da pintura interna das paredes do prédio do campus.
DAS FINALIDADES
Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade regular o Concurso para a
produção de 8 a 10 Grafitti para espaços internos do Campus de Curitiba.
DA PARTICIPAÇÃO
Art. 2º. Os interessados em participar do Concurso deverão apresentar projeto de
Grafitti para ser executado nos espaços cedidos pelo Campus Curitiba (paredes
internas do Campus). Os projetos de ocupação devem apresentar esboços, em
formato A4, desenhos, indicações precisas de dimensões, croquis de ocupação ou
qualquer outra forma de representação visual que viabilize o entendimento da
proposta. Os projetos devem vir acompanhados da ficha de inscrição e de um texto
que apresente as principais ideias norteadoras do trabalho.
Parágrafo Único: Não serão aceitas propostas que atentem ao pudor ou contenham
cenas de preconceito ou discriminação de qualquer natureza.
Art. 3º. A participação concurso é aberta a comunidade interna do Campus Curitiba.
Parágrafo Único: Os interessados poderão se inscrever individualmente ou em
grupo de até 5 pessoas.
Art. 4º. Na parte técnica, cada projeto deve discriminar com clareza todos os
materiais e equipamentos que serão necessários para a execução da proposta,
incluindo a quantidade de cada item.
DAS REGRAS DO CONCURSO
Art. 5º. As propostas de Grafitti deverão conter e utilizar somente as cores VERDE,
VERMELHO e BRANCO.
Art. 6º. Os projetos deverão atender as seguintes dimensões: 3m x 3m, mas poderá
haver ajustes na aplicação dos graffiti de acordo com as disponibilidades de espaço
existentes no campus.
Art. 7º. Os materiais para a confecção dos Grafitti serão cedidos pela Direção do
Campus Curitiba, tais como tintas, rolos, pincéis, e outros a serem indicados nos
respectivos projetos, com viabilidade de execução orçamentária.
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DA AVALIAÇÃO
Art. 8º. A avaliação dos projetos será realizada por Comissão própria do Campus,
formada por professores da área de Linguagens e de Produção Cultural que adotará
os seguintes critérios: originalidade da proposta, inventividade poética, adequação
aos espaços expositivos, viabilidade técnica e orçamentária e clareza no projeto.
DAS INSCRIÇÕES
Art. 9º. As inscrições para o concurso poderão ser realizadas gratuitamente,
mediante entrega da ficha de inscrição (anexo I) e dos projetos em formato A4, no
e-mail direcao.geral.curitiba@ifpr.edu.br, no período de 08 de fevereiro a 28 de
fevereiro de 2018.
DA SELEÇÃO E EXECUÇÃO
Art. 10º. No total de 8 a 10 projetos serão selecionados. O prêmio para o grupo
vencedor classificado em 1º lugar será um kit com materiais de artes visuais.
Art. 11º. O período de execução/preparo dos projetos será o dia 17 de março das 9h
às 19h.
Art. 12° Qualquer mudança no cronograma de execução será definida pela Direção
Geral.
Art. 12 Os casos omissos serão dirimidos pela Direção Geral.

Curitiba, 08 de fevereiro de 2018.

Adriano Willian da Silva
Diretor Geral Pró Tempore
Campus Curitiba

O original encontra-se devidamente assinado.
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(ANEXO I)
EDITAL IFPR 014/2018 - CAMPUS CURITIBA - IFPR
CHAMADA INTERNA – CONCURSO
Pintando o Campus Curitiba: Concurso de Grafitti
Identificação do Participante
(
(
(

Nome:
Curso:
Matrícula:
Nome:
) Professor
Matrícula:
Nome:
) TAE:
Matrícula:
Nome/curso/matrícula:
) Aluno

Nome/curso/matrícula:
(

) Equipe:

Nome/curso/matrícula:
Nome/curso/matrícula:
Nome/curso/matrícula:

Descrição do Projeto:

e-mail para
contato:
OBS: Anexar o projeto gráfico em formato A4.
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Siape:

