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EDITAL DE SELEÇÃO EXPORTFOLIO - 1ª SEMANA DO DESIGN 2015

 A 1ª Semana do Design UFPel tem como tema a colaboratividade. Acontecerá de 11 a 15 
de maio, dentro das dependências do Centro de Artes, reunindo o público dos cursos de Design 
da Universidade Federal de Pelotas, oferecendo oficinas, palestras e outras atividades de pesqui-
sa e extensão.

 1. REGULAMENTO
A comissão de abertura convida todos os alunos, matriculados em um dos cursos de Design da 
UFPel, para inscreverem e enviarem seus trabalhos para exposição que acontecerá na abertura 
do evento no dia 11 de maio, no turno da noite, das 19 horas até as 21 horas e 45 minutos, no 
espaço de arte Daniel Bellora. O participante deve preencher os seguintes requisitos:

 -Estar matriculado em um dos cursos de design da UFPel;
 -Os trabalhos enviados podem ser acadêmicos ou profissionais;
 -É necessário que o participante preencha o formulário através do link
  http://goo.gl/4BPsLn para que autorize, ou não, o repasse de contato para algum
  profissional que demonstre interesse em conhecer o seu trabalho.

Trabalhos digitais:
Devem ser enviados pelo e-mail exportfolio@gmail.com;
A data de envio dos trabalhos digitais é do dia 30 de março de 2015 até às 23 horas e 55 minutos 
do dia 01 de maio de 2015.

Trabalhos impressos:
Devem ser entregues em folhas A3, no template disponível no final deste edital dentro de um 
envelope com as seguintes informações: nome do aluno, disciplina, professor e instituição.
Serão aceitos NO MÁXIMO 24 trabalhos;
Os trabalhos devem ser entregues até as 20 horas do dia 01 de maio de 2015 para algum organi-
zador da comissão de abertura/exportfólio.
A combinação da entrega dos trabalhos deve ser feita através do e-mail exportfolio@gmail.com

Não deixe de enviar os teus trabalhos para que teus colegas, professores, profissionais e curiosos 
os apreciem.

 2. OUTRAS INFORMAÇÕES:
Em caso de dúvidas em relação ao evento ou a este edital, por favor, entre em contato através do 
e-mail cadesignufpel@gmail.com.

 3. PRANCHAS:
Os modelos de pranchas para envio de trabalhos encontram-se disponíveis no link:
http://goo.gl/KQK3zu


