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Cadê as mulheres nas bibliografias de 
arte? Queremos artistas, teóricas, críticas, 
produtoras, conservadoras, restauradoras, 
professoras, educadoras e historiadoras da 
arte. Vamos construir uma bibliografia 
coletiva reunindo elas? O edital será divul-
gado em breve! 

Onde: Centro Municipal de Arte Hélio 
Oiticica - R. Luís de Camões, 68 - Centro, 
Rio de Janeiro - RJ.

Quem pode participar: Qualquer pessoa 
que tenha interesse. 
Mais informações através do site da Desvio.

Inscrições até 18 de agosto de 2017

16 de setembro de 2017 (sábado)

VAGAS ABERTAS PARA A EQUIPE DA DESVIO!

DE – SOBRE – FEITAS POR – MULHERES
Interessados em fazer parte da equipe da 
Revista Desvio, favor encaminhar um e-mail 
para desvio.editorial@gmail.com com uma 
breve carta de interesse e currículo 
(preferencialmente lattes), indicando no 
assunto do email “Nome + Currículo para 
equipe”.

Pré-requisito: estudantes de artes ou 
ciências humanas (preferencialmente da 
Escola de Belas Artes/UFRJ) com 
disponibilidade para participar e aprender. 
O estudante pode estar na graduação ou na 
pós-graduação.

O resultado será divulgado através do site 
da Desvio.

14 de outubro a 11 de novembro de 2017I ENCONTRO DE ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÕES EM ARTES DO RIO DE JANEIRO

Neste período será construído um ambiente de compartilhamento de pesquisas entre 
estudantes de cursos de graduações em artes do estado do Rio de Janeiro. Poderão ser 
inscritas propostas de 20 minutos ou de 24 dias, e as submissões estarão abertas do dia 3 de 
julho ao dia 14 de agosto. Poderá ainda se inscrever, quem tiver interesse em colaborar com 
o evento como parecerista. Em breve mais informações no site da revista.

Serviço:
Quando: 14 de outubro a 11 de novembro de 2017, horário a confirmar.
Onde: Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica - R. Luís de Camões, 68 
Centro, Rio de Janeiro - RJ.
Quem pode participar: estudantes ou graduados em artes, artistas ou pessoas interessadas.


