
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO DE 

CREDENCIAMENTO SECRETARIA DE 

TURISMO Nº 01/2022 EXPOSIÇÕES 

TEMPORÁRIAS 

  

A Prefeitura Municipal de Cotia, através da Secretaria de Turismo nos termos da lei 

8666/1992 e decreto municipal nº 9041/2022 torna público presente edital de 

Chamamento Público para fins de credenciamento de artistas curadores 

colecionadores e instituições públicas ou privadas nacionais ou estrangeiras para a 

realização de exposição de curta duração no CAC. 

As inscrições para a realização de exposições de curta duração no CAC Centro de 

administração de Cotia, sito a rua Jorge Caixe 306A, COTIA/SP, durante ao ano de 

2022. 

O Chamamento público para fins de credenciamento, visa democratizar a utilização 

dos espaços públicos, promovendo, dessa forma, a difusão das produções 

contemporâneas das artes visuais. 

 

Projeto - Diversidade Conectada (Exposição de arte contemporânea  

Natureza , Magia , Invocação - Descolonização Cultural) 

 

Descrição: 

Esse projeto consiste em exposição de arte com obras referenciadas na cultura 

africana e indígena , tão relegadas por nós . Resgatar a importância de seus papéis 

na formatação de nossa brasilidade e de nosso ser individual faz- se imperioso para 

nossa compreensão de quem somos . 

Infelizmente , pela imposição do poder dominante branco, europeu , patriarcal , 

incorporamos , unicamente , os seus valores estéticos e estruturais do pensamento . 

Queremos abrir uma fenda , para futuro rompimento da perpetuação desse cenário , 

reintroduzindo elementos , diálogos , representações , vozes , sentidos, que nos 

integralizam essencialmente. 

Não podemos mais ser simples observadores , estranhos a essas culturas, pois elas 

nos compõem . Entendê-las e conhecê-las abrirá consciência de toda diversidade 

que carregamos . E cientes de quem somos, compreendendo nossas idiossincrasias 



 

 

, não dependeremos mais do olhar disciplinador de terceiros para nos sentirmos 

apreciados . Faremos-nos apreciados pelas nossas singularidades originais . Nós 

brasileiros somos uma Assemblage . Identidades diversas unem-se formando uma 

nova identidade - Brasilidade . Somos indígenas , brancos e negros . Somos 

brasileiros . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Conteúdo : 

As artes - indígena e africana - encontram-se além do olhar estético e crítico que 

possui a arte ocidental . Elas comemoram a Natureza e a Magia . Elas manifestam o 

mistério da vida através do seus simbolismos culturais. Reverenciam os seus 

ancestrais , cultuam as forças naturais , invocam as forças vitais...Buscam proteção , 

fertilidade , iniciação , prosperidade ...São objetos dinâmicos de ação que objetivam 

transformar a realidade pela 

“ magia “ metafórica que a obra incita. 

Estabelece assim a simbiose entre : Natureza e Ser Humano , Céu e Terra , 

Sobrenatural e Natural ,Beleza e Feiúra ...A arte africana e indígena são meios 

tangíveis de intangibilidade. São meios de alcance do desejado . São conexões com 

a religiosidade ( religare ) 

Pretendemos estimular , nesse espaço expositivo , memórias inconscientes de nossa 

ancestralidade . Pretendemos criar um espaço imagético mágico que nos faça 

transcender o aprendizado. 

 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS PARA EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS NO 

MUNICÍPIO. 

1.  DA PARTICIPAÇÃO 

1.1.  Poderão participar do processo de seleção artistas, curadores, colecionadores 

e instituições públicas ou privadas, nacionais e/ou estrangeiras. 

2.  DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas pessoalmente, na 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, sito na rua Jorge caixe 306 A - 3° andar  



 

 

. O protocolo deve ser aberto com a identificação: CHAMAMENTO PÚBLICO DE 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS – ANO 2022 evento SECONTUR, semana de 

conscientização do turismo a ser realizada em 26 de Setembro de 2022 até 01 

de Outubro de 2022, DECRETO MUNICIPAL N° 9.041, de 5 de abril de 2022, art. 

25 da lei 8666/1993 bem como os demais, decisão 656/1995 do Egrégio TCU. 

2.2.   Serão aceitos trabalhos nas diferentes linguagens de artes visuais, tais como: , 

desenho, design, escultura, fotografia, grafitti, gravura, objetos, pintura, poesia 

visual e escrita, vídeo arte, colagem, entre outras manifestações. 

2.3.  As propostas devem ser apresentadas entre os dias 01 até 06 de setembro de 

2022 impreterivelmente até às 15h (dias úteis) na secretaria municipal de turismo 

sito a rua Jorge Caixe 306A 3º andar Jd Nomura - Cotia -SP em portfólio, 

formato A4, contendo: 

a.  Ficha de inscrição preenchida e assinada (anexo I deste documento); 

b.  Termo de Compromisso assinado (anexo II deste documento); 

c.   Projeto detalhado da exposição incluindo título, concepção, descrição clara e 

objetiva dos trabalhos apresentados, características, plano de montagem, 

equipamentos necessários, especificações detalhadas dos suportes das obras e 

acabamentos e outras informações que o propositor julgar necessárias para melhor 

compreensão da proposta; 

d.   Indicar se a exposição prevê acessibilidade a visitantes com necessidades 

especiais (como etiquetas e textos em Braille, réplica de uma ou mais obras que 

permitam a experiência tátil, ou obras adaptadas a qualquer tipo de deficiências); 

e.  Resumo dos trabalhos que serão expostos preenchido (anexo III deste documento); 

 

  

f.  Imagens coloridas (tamanho mínimo 15cm x 21cm), em boa resolução, dos 

trabalhos que serão expostos, contendo nome do autor, técnica/material, ano de 

execução e dimensões. 

g.  Portfólio do proponente: currículo de sua trajetória artística, contendo nome 

artístico, formação, ano e local de nascimento. O artista poderá incluir documentação 

complementar sobre sua trajetória anexando catálogos, convites, textos críticos, 

matérias jornalísticas e premiações. No caso de grupo, currículo de todos os 



 

 

participantes da proposta. Em caso de instituições, portfólio da instituição e currículo 

de todos os participantes da proposta. Todos os currículos devem ser limitados à uma 

página por artista. 

h.    No caso de inscrição de grupos ou coletivos, apresentar declaração de 

representação, conforme modelo anexo IV. 

2.4.  Para trabalhos realizados em grupo, apenas o nome do representante, que será 

responsável pelo cumprimento de todas as normas deste chamamento, deverá 

constar da ficha de inscrição. Os nomes dos demais integrantes deverão ser 

relacionados em anexo. 

2.5.  Em se tratando de exposição de trabalhos que ainda não foram concluídos ou 

selecionados, a Secretaria de TURISMO estabelecerá prazo para apresentação das 

imagens dos trabalhos. 

2.6.  Não serão aceitas obras originais para efeito de inscrição. 

2.7.  Não serão aceitas inscrições feitas por e-mail. 

2.8.  Serão anuladas as inscrições que não atenderem os termos do presente 

documento. 

2.9.   O ato da inscrição implica na automática e plena concordância com as normas 

deste Chamamento Público. 

3.  DA SELEÇÃO, DA QUALIFICAÇÃO 

3.1.   A seleção e o julgamento, qualificação será realizado por Comissão Consultiva 

criada pela Secretaria de Turismo, que poderá, ou NÃO, efetuar convite à 

profissionais de reconhecida idoneidade e notório conhecimento na área para 

compor a banca de seleção das propostas. 

3.2. Os critérios de seleção, qualificação e julgamento das obras que serão 

expostas serão: 

● Objetivo (ou visual): descreve o que o julgador vê, sem especulações. 

● Subjetiva (ou simbólica): descreve o que o julgador sente ao visualizá-la. 

● Formal (ou estética): análise a composição visual - a sintaxe visual e sua 

organização.  



 

 

    3.3. Os trabalhos apresentados serão qualificados por nota de 9 a 10 (9,1 e assim 

sucessivamente até 10), os de maiores notas terão direito a participar da exposição, 

quantidade será definida pelo tamanho das obras (medidas), devido ao espaço 

limitado para exposição das mesmas. 

     3.4 A comissão consultiva é constituída por três membros: 

1. Coordenadora de curadoria artística plástica convidada, Regina Helene de 

Oliveira O’Reilly, currículo faz parte integrante do anexo V 

2. Agente de recebimento Fernando Augusto Paulino. 

3. Agente de registro de obras Matheus Albertin 

3.5 Recursos: na hipótese objetiva de inabilitação de propostas, não serão 

aceitas obras efêmeras, perecíveis ou adulteradas que comprometam a 

integridade física do local, do público e servidores públicos. A comissão 

reserva-se o direito de negativa de proposta em desacordo com o interesse da 

secretaria, a ser diretamente motivado, em prol da transparência e isonomia 

dos atos administrativos.  

3.5.1. Não haverá remuneração prevista para os proponentes. 

3.5.2. Dos Recursos: Após a publicação do resultado do julgamento referente 

ao credenciamento o interessado que se julgar prejudicado poderá interpor 

recurso dirigido à secretaria de turismo por escrito, no prazo de até 5 (cinco) 

dias corridos, contados da publicação pelo e mail Turismo@cotia.sp.gov.br.  

O secretário de turismo, por sua vez, emitirá parecer sobre o recurso no 

mesmo prazo 5 (cinco) corridos. 

3.4.1. Em conjunto serão os analistas e aprovadores das obras a serem expostas 

mediante as notas estipuladas no item 3.3. 

 

4.  DOS COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES 

4.1.  Compromissos do PROPOSITOR: 

4.1.1. Respeitar o calendário firmado com a Secretaria de Turismo e cumprir 

o compromisso assumido no ato da inscrição de expor os trabalhos conforme 

proposta apresentada e selecionada pela Comissão Consultiva; 

mailto:Turismo@cotia.sp.gov.br


 

 

4.1.2.  Respeitar o espaço delimitado pela Secretaria de Turismo para a exposição, 

não interferindo nas demais exposições e atividades do espaço; 

4.1.3.  Será permitido utilizar-se dos espaços de circulação de pessoas, tais como 

entrada, corredores, hall superior e inferior, para montagem de exposição ou 

comercialização de produtos; 

 

  

4.1.4.   Enviar material para divulgação, incluindo release de pelo menos uma lauda 

e imagem das obras nos formatos BMP ou JPG de boas resoluções, cumprindo os 

prazos estabelecidos pela Secretaria de Turismo; 

4.1.5.   Conceder à Secretaria de Turismo, o direito de uso de imagem das obras, dos 

autores, textos e de entrevistas constantes no projeto selecionado ou colhidas durante 

a exposição, para fins de divulgação; 

4.1.6.  Enviar as obras ao espaço designado para exposição em condições de ser 

expostas, até 05 (cinco) dias antes da abertura da mostra, devidamente identificadas, 

embaladas/armazenadas em material específico que não venha a comprometer a 

obra, de forma que a embalagem possa ser reutilizada na devolução das mesmas; A 

Secretaria, bem como a Prefeitura não tem responsabilidade no manuseio das obras. 

4.1.7.     PREFEITURA E SECRETARIA NÃO responsabilizar-se-ão por qualquer que seja as 

despesas com embalagem, transporte de envio e regresso das obras, tais como 

fretes, seguro, se for necessário; são despesas e responsabilidades de seus autores 

participantes/PROPOSITOR 

4.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da confecção de qualquer 

impresso, fazendo nele constar as logomarcas institucionais a serem fornecidas pela 

prefeitura bem como o endereço do espaço, site e data da realização do evento; 

4.1.9.   Contratar e pagar o seguro das obras expostas por todo o período expositivo, 

se desejar, a seu critério; 

4.1.10.  Disponibilizar recursos humanos necessários para montagem e desmontagem 

da exposição, bem como suporte de montagem e instalação. 



 

 

4.1.11.   Retirar as obras expostas no prazo de até 2 (DOIS) dias após o término da 

exposição, não cumprido o prazo para retirada das obras, as mesmas passaram a 

fazer parte do acervo da Prefeitura, cabendo a Secretaria de Turismo a destinação 

que julgar necessária; 

4.1.12.   Respeitar as normas de preservação do edifício. Qualquer alteração no 

aspecto físico original do espaço da mostra (pinturas especiais, adaptações dos 

painéis etc.) só poderá ser executada após análise da Secretaria de Turismo e de 

equipe técnica da prefeitura, desde que o artista forneça o material e mão-de-obra 

necessários para a alteração do espaço, bem como disponibilizar o material para 

reconduzi-lo à forma original. Caso algum dano ocorra em um dos espaços em virtude 

da obra do artista, ou de sua instalação e retirada, o mesmo compromete-se a fazer o 

reparo; 

4.1.13.   Fornecer materiais especiais e equipamentos que viabilizem a exposição e 

que não são disponibilizados pela Secretaria de turismo como suportes para as obras, 

textos e etiquetas de identificação, conforme das obras, etc.; 

4.1.14.   Garantir o funcionamento de sua obra/instalação até o fim do período 

expositivo, quando utilizar materiais e/ou equipamentos especiais; 

 

  

4.1.15.   O artista deverá estar presente durante o processo de montagem e 

desmontagem da exposição ou indicar por escrito um representante responsável; 

4.1.16. No caso de impossibilidade de realizar a exposição, o propositor deverá 

comunicar a Secretaria de Cultura com antecedência mínima de 15 dias da data 

firmada para início da exposição. 

4.1.17.  O artista deverá acompanhar visitas educativas programadas, oferecendo 

informações sobre o trabalho, em datas a serem definidas. 

4.2.  Compromissos da SECRETARIA DE TURISMO: 

A Secretaria de cultura ficará responsável pelo seguinte: 



 

 

4.2.1.  Publicar no site da Prefeitura de COTIA NO LINK TURISMO, o resultado da 

seleção dos projetos; 

4.2.2.   Divulgar a exposição para os meios de comunicação local, por meio do site da 

prefeitura e redes sociais; 

4.2.3. Cessão do espaço necessário à exposição, apoiando a montagem e 

desmontagem, iluminação disponível, acompanhamento, re-embalagem para 

devolução, desde que o propositor tenha fornecido a embalagem adequada; 

4.2.4.  Oferecer visitas mediadas para grupos previamente agendados; 

4.2.5.  Providenciar a criação da arte em formato digital para divulgação; 

4.2.6.  Organizar a abertura da exposição em comum acordo com o proponente; 

5.  DA CURADORIA 

5.1.  A curadoria da exposição será feita por servidor designado pela Secretaria de 

Turismo ou por um curador de responsabilidade do artista, devendo este ser 

indicado no ato da inscrição. 

6.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1.   A Secretaria de Turismo não se responsabiliza por eventuais danos causados 

às obras em suas instalações, ou quaisquer outros que vier a ocorrer, inclusive 

casos de sinistros ocorridos nos locais de exposição ou mesmo em viagem 

decorrente de embalagens e/ou transportes inadequados. 

6.2.    A Secretaria de Turismo não dispõe de seguro para as obras expostas, cabendo 

ao proponente a contratação de seguro caso ache necessário. 

6.3.  Caso o proponente tenha interesse em realizar um coquetel para abertura da 

exposição, este deverá ser avaliado junto à Secretaria de Turismo, arcando o mesmo 

(proponente) com o custo da realização. O CAC não dispõe de cozinha para preparo 

de alimentos. 
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6.4.   Não serão aceitos projetos que utilizem materiais que comprometam ou 

prejudiquem as instalações físicas dos espaços. 

6.5.   As exposições terão duração média de 03 a 30 dias, cabendo à Secretaria de 

Turismo determinar a duração conforme cronograma de atividades. 

6.6.    A secretária de Turismo reserva-se o direito de interromper o período de 

exposição estabelecido, caso julgar necessário. 

6.7.  Os espaços reservados para exposição serão delimitados exclusivamente pela 

secretaria de Turismo, de acordo com cronograma de atividades. 

6.8.  Será permitida a utilização das áreas internas e externas do CAC para fins 

comerciais. 

6.9.  Fica permitido qualquer tipo de comercialização dentro dos espaços, caso haja 

interesse por parte dos visitantes em adquirir alguma obra, o contato deverá ser 

realizado diretamente com o artista, sendo vedada a utilização dos recursos humanos 

e/ou materiais do espaço para essa finalidade. Ocorrendo a venda, as obras só 

poderão ser retiradas ou substituídas após o término da exposição. 

6.10.  Caso o proponente não compareça ou não encaminhe as suas obras no prazo 

determinado, sem justificar, não poderá participar por 2 (dois) anos dos chamamentos 

públicos de Exposições Temporárias do município. 

6.11.   A Secretaria de Turismo guarda o direito de reservar algumas datas para 

exposições de artistas ou grupos convidados ou para utilização decorrente dos 

eventos governamentais, quando houver, podendo marcar uma nova data no 

calendário do ciclo expositivo, no caso de interesse/necessidade maior da instituição. 

6.12.  Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Turismo. 

  

  

  

Cotia, ________________________ de 2022. 



 

 

  

  

  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

  

  

O (A) abaixo qualificado (a) vem requerer a inscrição à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO conforme CHAMAMENTO PÚBLICO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 

2022. 

DADOS DO ARTISTA: 

  

Nome completo:                                                                                                                                 

  

  

Nome artístico:                                                                                                                                   

  
  

Endereço:                                                                                                            Número:                

  
  

Complemento                          CEP                       Cidade                                       

 UF           
  

Telefone fixo: (   )                                                     Celular:(   )                                               

  
  

E-mail:                                                                                                                                                 

  
  

CPF (cópia):                                      ______________________ 



 

 

RG (cópia):                                                                            
  

DADOS DA EXPOSIÇÃO: 

  

Título da Exposição:                                                                                                                         

  

  

Mês (es) de preferência para expor:                           
  

Nº de trabalhos a serem expostos:                             
  

Curadoria: ( ) Secretaria de Cultura 

  

( ) Indicação particular: Nome:                                                                                         

  

  

Declaro estar de acordo e cumprindo com todas as normas do Chamamento Público 

de Exposições Temporárias para o ano de 2022. 

  

Local/data:                                       /                /               . 

  

  

  

  

  

  

 

Assinatura do Proponente 

 



 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

  

  

  

Pelo presente instrumento, declaro que em caso de aprovação do projeto de 

exposição SECONTUR, referente ao Chamamento Público para Exposições 

Temporárias para o ano de 2022, estou de acordo com todas as normas e condições 

do referido processo e assumo o compromisso de atender todas as responsabilidades 

atribuídas aos artistas que nele estão detalhadas, as obras deverão ficar expostas 

impreterivelmente de 26/09/2022 à 01/10/2022 conforme decreto municipal nº 

9041/2022, e consequentemente, as obras serão mantidas após a SECONTUR 

(Semana de Conscientização do Turismo) até a data do aviso de retirada das 

mesmas, válido inclusive para todas as obras comercializadas. 

  

  

  

                                  ,               (dia) de                            (mês) de             

 (ano). 

  

  

Nome do proponente:                                                                                            

  

CPF do proponente e/ou responsável pelo projeto:                                             
  

Assinatura do proponente                                                                                     

 

RELAÇÃO DAS OBRAS 
  



 

 

Nº Obra  

 
Título 

 

 
Técnica Tamanho 

 
Obs. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  

  



 

 

Assinatura do Proponente 

 

  

ANEXO IV 

  

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE COLETIVO 

CULTURAL 

  

Nós,    membros    do    Coletivo    Cultural                                                                                     

 , nomeamos o(a) Sr.(a)                                                                                                    

 portador(a) do documento de identificação n°                                        

 e CPF n°                                     , como 

representante e responsável pela EXPOSIÇÃO 

TEMPORÁRIA                                                            

  

                                                                                     e pela inscrição no 

Chamamento Público nº 01/2022 da Secretaria de Cultura. 

Assim, DECLARAMOS estar cientes de que o Coletivo 

Cultural cumprirá as regras do presente chamamento 

público, estando de acordo com seus termos e 

vedações. 

  

  

Seguem em anexo a esta Carta as cópias do RG e do CPF de todos os membros 
integrantes do Coletivo Cultural: 



 

 

  

  

1.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:      /       / CPF: 

Assinatura: 

  

  

2.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:      /       / CPF: 

Assinatura: 

  

  

3.Nome: 



 

 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:      /       / CPF: 

Assinatura: 

 

  

4.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:      /       / CPF: 

Assinatura: 

  

  

5.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:      /       / CPF: 

Assinatura: 

  



 

 

  

6.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:      /       / CPF: 

Assinatura: 

  

  

7.Nome: 

RG: Órgão emissor: 

Data de Nascimento:      /       / CPF: 

Assinatura: 

  

  

8.Nome: 

RG: Órgão emissor: 



 

 

Data de Nascimento:      /       / CPF: 

Assinatura: 

  

(Acrescentar membros integrantes, conforme composição do Coletivo Cultural) 

  

  

Local e data:                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

 

 

Regina Helene  

Artista Visual - Arte Têxtil Contemporânea.      

Arte como experiência existencial  

 

Nome: Regina Helene de Oliveira O’Reilly 

Nascida em 18/06/1959 

Nacionalidade:Brasileira  

Nascimento : São Paulo - SP  

 

Contato: 

Endereço: Rua Cora Coralina , 350 - São Roque - SP - Brasil 

          CEP - 18143-862 

          Celular - 55(11)99910-4968 

          E-Mail - regina.helene@gmail.com 

 

       

Site :            reginahelene.art.br 

Instagram:    Regina Helene_art 

Facebook:    Regina Helene Arte 

           

Formação Acadêmica 

1976-1981 Faculdade de Direito P.U.C-SP 

 

Arte : Autodidata  

 

 

Exposições e premiação - Escultura em bronze  

 

Esculturas em Bronze  

Participação e Premiações  

2011  

 

  Salão Art Canton China Ganggzhou Jihan Exhibition Centre -  

Medalha de Ouro  



 

 

 

 46º Salão de Maio SBBA - Rio de Janeiro  

 

 47º Salão Feminino SBBA Sociedade Brasileira de Belas  Artes  

Grande Medalha Ouro  

 

 Museo Metropolitano  

  Buenos Aires - Argentina 

Medalha de Prata 

 

 61º Salão oficial Associação de Belas Artes Antônio Parreiras - Juiz de Fora - MG  

 

XXV Salão de Artes Plásticas de Arceburgo - Minas Gerais  

Menção honrosa  

 

 

 

2012  

Brazilian Art Exhibition London UK  

The Brick Lane Art Gallery  

 

Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social  

Medalha Bronze Arte Biden 

 

2013  

7ª Grande Exposição de Arte Bunkyo 

Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social  

Medalha de Prata  

Arte Biten  

 

 

 

 

Exposições individuais : Arte Têxtil  

 

2020 - Profundo Feminino - ( Virtual ) Galeria Tribo - São Paulo- SP 

 

  

2020- TransBordando -   Espacio Uruguay - São Paulo - SP 

            

 

2019- Entrelaçamentos - Centro Cultural Patrícia Galvão -Galeria Braz Cubas - Santos-

SP 

             



 

 

 

2018- Múltiplas Expressões da Poesia - Casa da Fazenda - São Paulo-SP 

 

2017 - Reticências - Espaço Gare - São Roque- SP  

 

                                          

 

Exposições Coletivas :  

            

           2022 - Liberdade , Democracia m Transformação - Galeria Zagut - RJ  

 

           2022- Exposição No Gerúndio - Brasital - São Roque - SP 

 

           2021-  Música e Bazar - Galeria Zagut - Fábrica Bhering - RJ 

 

           2021 - Projeto Miniarte Internacional - Edição 40 e 41 - Vida  

                       Gramado - R.G.S 

 

           2021 -   Seres - Persistência - Memória / (presencial ) Espaço Cultural   Correios 

- Niterói - Rio de Janeiro  

  

          2021-    Ecologia - Galeria Zagut ( virtual) - Rio de Janeiro  

 

           2021 - 99 Anos da Semana de Arte Moderna ( virtual ) - Galeria Zagut -Rio de 

Janeiro  

 

           2021 -   Pandemie - ( virtual ) Galeria Zagut - Rio de Janeiro - RJ 

 

           2021-    Exposição Mobiliário Brasileiro - Tecnofeal - São Paulo 

                

           2020 -   Branco no Branco - Centro Cultural Santo Amaro  

 

           2019  -  Diálogos com Goya - Instituto Cervantes - São Paulo - 

 

           2019-    Mulher 360° - Galeria Tribo            

 

           2018 -   Ponto e Linha - Galeria Tribo - São Paulo           

 

           2018 -   Blue - Espacio Uruguay - São Paulo - SP 

 

 

           Selecionada - Editais :  

 

 



 

 

            2019 - 26º Salão de Artes Plásticas - Galeria de Artes Nilton Zanotti 

                        Praia Grande - SP 4º lugar com 2 obras  

              

            2019 - 17ª Edição SARP 

                        Museu de Arte Contemporânea Ribeirão Preto - SP  

  

            2017 - Salão de Outono - América Latina - SOAL - Memorial da  

                        América Latina - Galeria Marca Traba - São Paulo  

 

Projetos Elaborados para o Coletivo 

 

2020 - Teia - experiências do Saber e Sentir - Projeto Cultural para desenvolvimento 

municipal  

 

2010 - Dinamização Cultural do Sítio e Capela Santo Antônio  - Patrimônio Histórico 

tombado pelo IPhan  

 

2004 - Cultivo no Int. Imo - Democratização  da Cultura - descentralização dos 

grandes centros urbanos levando a Cultura para o interior  

 

2001- Vila Darcy Penteado - Formatação de um bairro para desenvolvimento turístico 

fundamentado no Meio Ambiente e Difusão da Cultura Brasileira . 

Os nomes das ruas homenagearam os brasileiros que edificaram a Cultura Brasileira 

dando foco para os Modernistas .  

 

2000 à 2015 - P.A.S.S.O - Projeto Absorção Social dos Sem Oportunidades -  

Projeto Sócio-Cultural que atendia crianças e jovens sem oportunidades 

 


