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GALERIA DE ARTE E PESQUISA – GAP/UFES 

Programa Educativo de Exposições da GAP/UFES 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O EDUCATIVO DA GAP PARA AS 

EXPOSIÇÕES NA GALERIA DE ARTE E PESQUISA (GAP/UFES) 

 

Publicação em 19 de novembro de 2019 

 

O Educativo da Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), torna público o edital de seleção de alunos para o educativo das 

exposições do ano de 2019 na sede da GAP. Os interessados poderão se inscrever no 

período de 20 a 26 de novembro de 2019 a partir dos moldes do presente edital.  

 

FORMAS DE CONTATO: 

SITE http://gapvix.blogspot.com.br/ 

ENDEREÇO FÍSICO Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória – ES 

TELEFONE 40092586 

E-MAIL gaparteufes@gmail.com 

 

1. APRESENTAÇÃO  

O presente Edital foi elaborado na intenção de propiciar uma experiência formativa aos 

alunos dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais e Bacharelado em Artes Plásticas 

nos processos de mediação e recepção de público em exposições de arte, 

compreendendo propostas artísticas, curatoriais e educativas como oficinas, palestras, 

entre outras. Nesse período será realizada a exposição Graduartes 2019 na Galeria de 

Arte e Pesquisa (GAP/UFES). 

 

2. OBJETO 

O objeto do presente Edital é a seleção de alunos para compor a equipe do Educativo 

GAP para mediar a visitação espontânea e de grupos para a Graduartes 2019 a ser 

realizada na Galeria de Arte e Pesquisa (GAP/UFES). 
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3. INSCRIÇÃO / REGULAMENTO  

3.1. Das condições:  

a) Estão habilitados a participar deste edital, todos os alunos interessados dos 

cursos de Licenciatura em Artes Visuais ou Bacharelado em Artes Plásticas. 

 

4. CRONOGRAMA  

a) Inscrição na secretaria da GAP UFES dias 20 a 26 de novembro de 2019 das 

8h às 12h; 

b) Divulgação dos selecionados: dia 27 de novembro 2019 via e-mail; 

c) Reunião na GAP dia 28 de novembro às 17h para orientação e organização do 

trabalho com os candidatos aprovados no processo de seleção. 

 

5. DAS RESPONSABILIDADES 

5.1. À GAP cabem as seguintes responsabilidades: 

a) Realizar formação para orientar os educadores sobre os princípios 

para recepção e mediação com o público espontâneo e de grupos. 

b) Criar em conjunto com a equipe propostas educativas específica 

para a exposição; 

c) Oferecer o texto curatorial e informações sobre as obras e artistas da 

exposição; 

d) Organizar encontros para bate papo com os artistas; 

e) Não sobrepor atividades da Galeria com os horários de aula dos 

alunos. 

f) Fornecer declaração das horas de mediação realizadas na Galeria. 

 

5.2. Aos alunos cabem as seguintes responsabilidades: 

 

a) Seguir o cronograma de trabalho acordado com a Coordenação do Educativo 

GAP; 

b) Cumprir o horário e assinar lista de presença; 

c) Registrar todas as ações no diário da equipe; 
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d) Participar das reuniões com a coordenação do educativo previamente 

agendada; 

e) Participar dos bate papos organizados se não coincidir com horário de aula; 

f) Elaborar relatório das ações da equipe do educativo de cada exposição do 

período. 

 

 

6. DOS DIREITOS AUTORAIS E DO DIREITO DE IMAGEM 

  

Pela adesão ao presente Edital, os participantes autorizam a GAP a utilizar imagens 

das ações educativas realizadas. A GAP poderá, ainda, autorizar a utilização dessas 

imagens, cujos direitos são ora cedidos a terceiros, para fins educacionais e sem fins 

lucrativos.  

 

7. COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA A MONITORIA:  

 

Stela Sanmartin e Denise Viera Cesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


