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Estabelece  normas  para  a  realização  de
exposições nos espaços da Biblioteca Central Zila
Mamede.

1 OBJETO

1.1  As  Diretrizes  dispõem  sobre  as  normas  para  a  utilização  e  realização  de
exposições nas dependências da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), mediante
autorização de uso, em atenção às demais normas da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), da própria BCZM, e em conformidade com o calendário
expositivo.

1.2  Os  espaços  de  exposição  na  Biblioteca  são  gerenciados  pelo  Setor  de
Informação e Referência (SIR).

2 PARTICIPANTES

2.1 Estão aptos a requerer a autorização de uso dos espaços de exposição  artistas
e/ou produtores com algum vínculo institucional com a UFRN ou cuja obra remeta ao
interesse  público  e  institucional,  interessados  em  apresentar  projetos  para
exposições individuais ou coletivas de artes plásticas – pintura, desenho, gravura,
fotografia,  esculturas,  obras  tridimensionais,  instalações  e  outras  técnicas
compatíveis com o espaço.

2.2  Também  poderão  se  inscrever  interessados  em  realizar  outras  atividades
culturais,  como  lançamento  de  livros  e  exposições  de  materiais  que  não  se
enquadrem na definição acima, após análise do SIR na dependência de vaga no
calendário do setor.

2.3  A  BCZM  também  incentivará,  dentro  das  possibilidades  de  calendário,  a
realização de eventos culturais destinados a novos artistas ou estudantes iniciantes.

2.4 O Espaço Cultural estará aberto ao público de fevereiro a dezembro, de acordo
com o calendário acadêmico, para a realização de exposições de artes visuais e
para os demais eventos previstos neste Regulamento.

2.5 É vedada a realização de eventos simultâneos que ocupem o mesmo espaço
durante as exposições.



2.6  Por  quaisquer  motivos,  desde  que  justificados,  a  BCZM  poderá  alterar  o
calendário de datas dos eventos, independentemente da concordância dos artistas
selecionados,  mediante  comunicação  via  e-mail  ou  telefone,  antes  de  sua
realização.

3 PRAZO DE DURAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES

3.1 O prazo de duração de cada exposição será de até 30 dias, sendo possível
a prorrogação.

4 INSCRIÇÃO

4.1  Os  interessados  em  realizar  exposições  deverão  inscrever-se  mediante
apresentação  da  ficha  de  inscrição,  disponível  nosite  da  BCZM.  Deverão  ser
anexados à ficha de inscrição:

I.  Currículo  do  interessado,  contendo  seus  dados  pessoais,  formação artística  e
principais eventos de que tenha participado, caso já tenha experiências.

II. Para fins de divulgação, o artista ou tomador do espaço poderá fornecer, com
antecedência algum material  de divulgação, preferencialmente em alta resolução,
em meio digital e texto biográfico.

III.  Quando  possível  anexar  um esboço  de  como  pretende  realizar  a  exposição
diante das limitações de área do local.

IV. Outras informações que julgue necessárias.

4.2  O  expositor  deve  fazer  sua  solicitação  preenchendo  o  formulário  eletrônico
disponível no site da BCZM e enviar os documentos acima listados para  o e-mail
sir@bczm.ufrn.br     .

4.3 O deferimento ou não da realização da exposição será respondido por e-mail.

5 INFORMAÇÕES PARA O EXPOSITOR OU TOMADOR DO ESPAÇO 

5.1 A organização das obras deve seguir  o  padrão estético  estabelecido para o
espaço, vinculando-se às diretrizes de gerenciamento do SIR.

5.2  A responsabilidade  pelos  direitos  de  imagem e direitos  autorais  é  integral  e
exclusiva do expositor, isentando a BCZM de qualquer responsabilidade pelo uso do
espaço.

5.3  A  função  do  espaço é  divulgar  trabalhos  de cunho público  e  com interesse
acadêmico, logo, qualquer interesse comercial do expositor não é permitido durante
o período da exposição no interior da biblioteca. 

5.4 Os espaços disponíveis para exposição são os seguintes:

a)  espaço de  25m x 1,10m em concreto,  utilizado preferencialmente  para expor
fotografias,  quadros,  materiais  que  possam  ser  fixados  em  parede  (sem
possibilidade de furos); e



b) Três expositores de madeira (com chave) de tamanho 0,75cm x 0,95cm cada,
ideais para expor documentos, livros e materiais de pequeno e médio porte que não
possam ser manuseados.

6 RESPONSABILIDADE DO EXPOSITOR

6.1 É da exclusiva responsabilidade do expositor:

I. Transportar às suas expensas e sob a sua total responsabilidade todas as obras a
serem expostas;

II. Os materiais a serem expostos deverão ser trazidos no dia da montagem e no
horário de funcionamento da BCZM.

III. A montagem deverá ser realizada pelo solicitante e responsável, acompanhada,
sempre  que  possível,  por  um  colaborador  do  setor.  Deve  incluir  o  material
necessário para a fixação das peças a serem expostas. Recomenda-se o uso de fita
dupla  face  transparente  de  massa  de  adesivo  acrílico  que  substitui  pregos,
parafusos e rebites que deverá ser trazida pelo expositor

IV. O expositor é igualmente responsável por realizar a divulgação do seu trabalho,
podendo contar com o apoio da BCZM por seus espaços e locais, virtuais ou não.

V. A desmontagem será feita no máximo no dia seguinte ao término da exposição, e
o artista ou tomador do espaço será responsável pela retirada das obras.

VI. O expositor ou tomador do espaço que, por qualquer motivo vier a desistir da
exposição  na  Biblioteca  deverá  informar  ao  SIR  o  mais  rápido  possível  para
liberação da data para outras exposições. 

7 RESPONSABILIDADE DO SETOR DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIA

7.1 Incumbe ao Setor de Informação e Referência:

I. Contribuir com a divulgação da exposição;

II.  A  manutenção do espaço em condições de funcionamento,  não lhe cabendo,
entretanto,  responsabilidade por  eventuais furtos ou danos  verificados nas obras
durante o período de exposição.

III. Apoio na montagem da exposição.

8 DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Nas paredes, lajes e pisos da Biblioteca não será permitida a fixação do material
por meio de parafusos, pregos ou outros materiais que possam danificar o espaço
físico.

8.2 Os casos omissos serão avaliados pelo Setor de Informação e Referência da
BCZM.


