
 
 

ARTESETE - Saber olhar para a cidade 

 EXPOSIÇÃO DA SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO - SAU UNI7 

 

1. OBJETIVO 

          A exposição ARTESETE visa ocupar o espaço de convivência do 7º (sétimo) andar da Uni7 

durante a semana acadêmica de arquitetura e urbanismo que ocorrerá durante os dias 26, 27, 28 e 

29 de setembro, abordando o tema 'Saber debater arquitetura: antes, agora e depois .' Para tanto, 

busca selecionar propostas de artes plásticas e visuais como: fotografias, pinturas, gravuras, 

esculturas, maquetes e outras técnicas pertinentes ao espaço disponibilizado. Tem como foco principal 

expor as técnicas e expressões dos  próprios discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo, 

apropriando-se do local através de articulações culturais, afetos e linguagem artística. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

          Exposição coletiva que busca a união e difusão de ideias, uma amostragem da multiplicidade e 

diversidade no contexto artístico-cultural, além da singularidade na produção da arte contemporânea. 

Cada trabalho será preenchido por uma técnica, um discurso e uma percepção através do olhar e do 

sentir, permitindo inquietantes perguntas e provocando encontros no entre das linhas que insistem 

em separar a universidade da cidade, inventando outras perspectivas e afirmando a arte do criar, a  

estética, a ética e a política da diferença. 

 

3. CRONOGRAMA 

a) Abertura das inscrições em 04 de setembro de 2017; 

b) As confirmações e materiais devem ser enviadas com no mínimo 04 DIAS de antecedência a data 

da exposição proposta; 

c) A realização da exposição acontecerá durante a SAU (dias 26, 27, 28 e 29 de setembro). 

 

 

4. INSCRIÇÃO 

          As inscrições  poderão ser feitas a partir do dia 04 de setembro  até o dia 22 de setembro de 

2017 , pelo e-mail expoartesete@gmail.com 

          Para confirmação, o participante deverá inserir o nome completo, matrícula institucional e tipo 

de trabalho a ser exposto (desenho técnico, pintura, maquete etc). Se possível, indicar tamanho, 

detalhe e fotos da obra. 

          As inscrições deverão ser encaminhadas com as seguintes informações: INSCRIÇÃO 

PARA EXPOSIÇÃO ARTESETE. 



 

 

5. CRITÉRIOS 

          Para organização dos trabalhos técnicos e artísticos a serem expostos, receberemos as obras 

com as seguintes classificações: 

a) Fotografia: Olhares - urbanidade e arquitetura (tamanho a4 e papel fotográfico). Cada 

participante poderá enviar até 5 fotos; 

b) Croqui a mão livre (edifícios, casas, roupas, mobiliário, interiores, paisagismo em tamanho A3 ou 

A4, qualquer tipo de papel) Máximo 3; 

c) Planta Baixa Humanizada e Perspectiva (interiores, edifícios, casas, mobiliário, interiores, paisagem 

em tamanho A3 ou A4, qualquer tipo de papel) Máximo 3; 

d) Desenho colorido ou preto e branco (tema livre em tamanho A3 ou A4, qualquer tipo de papel) 

Máximo 3; 

e) Pinturas (tema livre e materiais diversos) Máximo 3; 

f) Escultura e Maquetes (tema, escala e materiais livres). 

 

 

6. INFORMAÇÕES 

expoartesete@gmail.com 

Fotografia: Gabriel Aguiar (88) 9 9916.0064 

Informação geral: Diego Sousa (88) 9 9998.3309  

                          Lucas Rodrigues (88) 9 9742.8219 

                          Tamara Cavalcante (85) 9 9785.5512 

 

 

 

 

Comissão Organizadora da SAU - UNI7 

 

 

 

 

 

 
Uma escola de arte livre é a ágora das excelências do libertar; 

é um território fértil ao pensamento definido pela própria expansão; 

é uma usina mutante que nutre com peças e energia máquinas que produzem crítica; 

é um tecido sem bordas costurado por generosas relações de troca; 

é o lar daqueles interessados no domínio de seus questionamentos; 

é uma torre alta o bastante para que se possa ver a extensão do efeito das práticas; 

é uma gruta receptiva em que se iluminam reflexões sobre o mundo; 

(LAGNADO, 2015, p. 17) 

 

 

 

 


