EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ARTISTAS PARA
CRIAÇÃO DA ARTE DE COPOS OFICIAIS DO FESTIVAL CoMA 2022.

O Festival CoMA convida artistas do Distrito Federal e entorno a inscreverem propostas de
artes gráficas para dois dos copos oficiais do Festival CoMA 2022.
O artista irá concorrer e assinar a criação de um dos copos oficiais do Festival CoMA 2022, que
acontecerá entre os dias 04 e 07 de agosto de 2022, no gramado do Eixo Cultural Iberoamericano (antiga FUNARTE).
DAS INSCRIÇÕES:
O(A) artista deverá se inscrever, exclusivamente, através do link que está disponível no site
oficial do festival no endereço: https://www.festivalcoma.com.br/
As inscrições ficarão abertas no período de 14 a 24 de junho de 2022.
Para validar a inscrição, o(a) artista deve preencher o formulário, disponível no link e, enviar a
arte no formato vetorizado, em illustrator. Poderão se inscrever artistas residentes e atuantes
no DF.
Não serão aceitas inscrições que possuam conteúdo que desvalorizem, incentivem a violência
ou exponham as mulheres à situação de constrangimento, bem como manifestações de
homofobia ou discriminação racial, apologia ao uso de drogas ilícitas ou manifestações
políticas/partidárias.
Serão desclassificadas as propostas que desrespeitem os direitos humanos e a diversidade
cultural, com qualquer forma de discriminação.
É assegurado o direito ao pleito da vaga a qualquer interessado que preencha as exigências
estabelecidas neste Edital, vedada à cessão ou transferência do Contrato de Prestação de
Serviço, total ou parcial, bem como a subcontratação parcial do objeto.

DA CRIAÇÃO:
A criação é livre e como tema, temos o conceito do CoMA22 "Laboratório de Mundo"
Uma arte de no máximo 4 cores únicas no tamanho 192x120mm com a logo do Festival, que
poderá ser baixada no site. Para ajudar na criação disponibilizamos também o manual.
DA SELEÇÃO:
Todas as artes recebidas serão analisadas, e duas serão selecionadas pela equipe de curadores
do festival. As avaliações das propostas serão baseadas na criatividade, inovação, originalidade e
ineditismo. Será analisado, também, o impacto visual da proposta apresentada, bem como o valor
histórico e cultural.
DO RESULTADO:
O resultado será comunicado no instagram do Festival, até o dia 01 de julho de 2022.
DO PAGAMENTO
O(A) artista selecionado receberá R$600,00 (seiscentos reais) em dinheiro, 5 copos do Festival e
entrada gratuita para o Festival, com acompanhante.
O pagamento será efetuado na conta corrente do selecionado ou de seu representante,
mediante apresentação da Nota Fiscal, em até 20 dias após a divulgação do resultado.
Os copos e o ingresso para o festival deverão ser retirados na sede da Associação Traços, situada
na SCN 208, Bloco D, Sala 210, Asa Norte.

O artista, no ato da inscrição neste edital, cede, a título gratuito, irrevogável e irretratável, os direitos
patrimoniais de autor incidentes sobre os copos, sem quaisquer limitações de território, modalidade
ou quantidade de uso, pelo prazo de proteção da Lei de Direitos Autorais, viabilizando assim sua
utilização/impressão nos copos, certificando-se e garantindo, inclusive, a mesma cessão de todos
colaboradores e co-autores, se houver.
Os desenhos, ilustrações e demais imagens reproduzidas nos copos não poderão violar direitos de
terceiro, especialmente, de propriedade intelectual.
INFORMAÇÕES
Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e/ou informações sobre esse edital através do email: falecomagente@festivalcoma.com.br
Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Regulamento, prevalecerá o foro de Brasília Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
O envio de inscrições implica a total aceitação das normas e condições deste Edital.
Ao ter a arte selecionada, o artista autoriza a sua utilização em peças de divulgação do Festival CoMA,
sem quaisquer custos adicionais.Consideram-se peças de divulgação: vídeos, relatórios, catálogos e
demais produtos resultantes do projeto.
Ao ter a arte selecionada, o artista se compromete a aceitar a supervisão de equipe de comunicação
e identidade visual do Festival e a fazer ajustes de cores e/ou formato, se necessário.

