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Edital de Processo Seletivo da  

V Exposição Nacional de Ilustrações Científicas 

"Ilustração Científica em Pequeno Formato" 

 

Edital para seleção de trabalhos para a V Exposição Nacional de Ilustrações 

Científicas (V-ExpoNIC). O período de exposição será provavelmente de 15 de junho a 

10 de agosto de 2016, em local ainda indeterminado. No dia 20 de julho às 19 horas 

haverá uma comemoração no espaço expositivo celebrando a abertura do V Encontro 

Brasileiro sobre Ilustração Científica, que será realizado em Florianópolis, de 20 a 23 de 

julho de 2016, na UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina. Na Unidade 

Universitária Florianópolis (Dib Mussi). 

  

1. Seleção dos trabalhos: 

1.1. Serão aceitos apenas trabalhos de Ilustração Científica ou Naturalista nos formatos 

20X20cm ou 17X24cm (posição paisagem ou retrato); 

1.2. serão selecionados trabalhos de ilustração científica e naturalista em técnicas variadas como 

grafite, nanquim, aquarela, guache, acrílico, técnica mista, digital entre outras; 

1.3. poderá ser enviado até dois trabalhos por autor; 

1.4. será cobrada uma taxa de inscrição para os participantes selecionados no valor de R$60,00 

para inscritos no V EBIC e de R$100,00 para não inscritos.   

1.5. a forma de pagamento será informada no sitio: http://5ebic.com/5exponic/ a partir de 15 

de novembro de 2015. 

1.6. o autor deverá enviar versão digitalizada do trabalho em JPG, TIF ou PNG com 300 ppi de 

resolução para o e-mail "5exponic@gmail.com" 

até o dia 1° de Março de 2016. 

1.7. os trabalhos devem estar de acordo com a temática da ilustração científica ou naturalista, 

possuindo qualidade de execução e apresentação. 

1.8. a seleção dos trabalhos será realizada por uma comissão científica, formada por 

profissionais da área. 

1.9. a divulgação da seleção será dia 15 de Março de 2016 por e-mail e no sitio: 

http://5ebic.com/5exponic/ 

 

2. Orientações para montagem e envio de trabalhos selecionados: 

2.1. Será(ão) selecionado(s) 1 ou 2 trabalhos por autor, de acordo com o espaço expositivo 

disponível;  
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2.2. serão aceitos somente trabalhos originais, ou impressão de alta qualidade no caso de 

trabalhos digitais. Neste caso, sugerimos reprodução em papel fotográfico fosco ou 

impressão “fine art” com papel de algodão ou alfa-celulose;  

2.3. as molduras deverão ter 2cm de largura máxima e o passe-partout 4cm, e deverão ser 

montadas com acrílico no lugar de vidro para evitar danos de transporte; 

2.4. os trabalhos deverão ser acondicionados em embalagens que protejam de forma efetiva 

para evitar danos ocasionados pelo serviço dos correios. Não nos responsabilizamos por 

extravio ou danos sofridos no transporte; 

2.5. dentro do envelope, junto ao trabalho, deverá estar a ficha de inscrição que se encontra no 

final deste documento, devidamente preenchida. 

2.6. O endereço para envio dos trabalhos é:  

NACASA - Coletivo Artístico A/C Leandro Lopes 
Rua José Francisco Dias Areias, 359 - Trindade 

88036-120 
Florianópolis /SC 

 
 

2.7. A data final para recebimento dos trabalhos é 20 de Abril de 2016, no endereço indicado no 

item anterior, independente da data de postagem; 

2.8. somente serão expostos trabalhos que tenham sido aprovados pelo comitê científico e após 

comprovação de pagamento da taxa de inscrição. 

 

3. Devolução dos trabalhos: 

3.1.1.  Os trabalhos serão devolvidos através dos correios para o endereço cadastrado pelo 

autor. 

 

Casos omissos serão analisados pela comissão organizadora. 

 

A Comissão Organizadora
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FICHA DE INSCRIÇÃO – Exposição de Ilustrações Científicas - Trabalhos Selecionados  

Imprima e coloque dentro do envelope de envio da(s) obra(s) 

ILUSTRADOR  

Nome completo:  

Endereço:  

Cidade:  

e-mail:  

Telefone:  

TRABALHOS  

Título (trabalho 1):  

Técnica:  

Ano:  

Título (trabalho 2):  

Técnica:  

Ano:  

 

 

Preencher endereço de retorno da obra 

Logradouro/ No.:_______________________________________________ 

Cidade/UF:____________________________________________________ 

CEP______________________ 

Ao preencher esta inscrição assumo que estou ciente e concordo com os termos de 

adesão. 

 

 

       _______________                    _____________________________________ 

      Local e data                                                              Assinatura do proponente 


