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Sobre nós
A Revista Desvio foi criada para ser uma 
publicação acadêmica voltada para as 
temáticas relacionadas a Arte, Memória e 
Patrimônio (ISSN: 2526-0405). 
Atualmente participa e realiza uma gama 
variada de ações, comprometendo-se 
com um projeto pedagógico de caráter 
inclusivo.

Efetivada em 2016, a publicação foi 
pensada por e para graduandos, 
buscando apoiar aqueles estudantes que 
apresentam interesse pelo espaço 
acadêmico, contudo, não sabem como 
participar do mesmo. 

Com o nosso crescimento, começamos a 
fomentar novos projetos: o grupo de 
pesquisa De/Sobre/Feitas por mulheres, 
que investigou mulheres profissionais do 
campo das artes; eventos do campo 
cultural, como o PEGA, responsável por 
promover o encontro de novos 
pesquisadores, curadores e artistas; além 

de seminários, exposições, curadorias e 
ações educacionais com estudantes 
interessados nos campos de atuação da 
Revista, bem como na promoção de um 
espaço de experimentação para  novos 
críticos de arte por meio da coluna
Crítica Quinzenal.

É idealizadora e responsável pelo projeto 
de pesquisa Pesquisadoras sobre arte e 
Artistas Mulheres na Academia 
(PAMA), composto por pesquisadores 
interessados em investigações acerca dos 
escritos críticos e teóricos sobre a 
produção artística feminina na academia, 
particularmente sob a perspectiva das 
inferências feministas da história da arte, 
assim como pesquisa a respeito de 
artistas contemporâneas mulheres e os 
atravessamentos relacionados a 
condições de gênero e outras pluralidades 
na produção e condição de 
ser-artista-pesquisadora-mulher na 
contemporaneidade.
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Em 2018 a Desvio realizou os eventos 
Junho de 2013: cinco anos depois, II 
PEGA e Seminário Metodologias 
Artísticas. 

Em 2019 a revista recebeu classificação 
qualis B4 e produziu as exposições Artes 
Aquáticas, Coroação de Mariana Maia, 
Cuidados de si de Antonio Amador, Que 
as coisas permaneçam de Ivar Rocha e 
Ivonne Villamil com curadoria de 
Shannon Botelho, DENTRO, FORA, ENTRE 
– O corpo da mulher (não) é uma casa 
com curadoria de Carolina Rodrigues e 
Roberta Calábria e o III PEGA.

História





Nosso site

70 mil
média de visitas por ano

4,5 mil
média de visitas por mês

200
média diária de visitantes 

Brasil,
Estados Unidos,
Argentina e 
Portugal
Principais visitantes por país



Instagram

4042
seguidores

10 mil
média de impressão por storie

18 a 35 anos
idade média do público

70% 
feminino

30%
masculino



Facebook

3470
curtidas

10 mil
média de impressão 

18 a 35 anos
idade média do público

70% 
feminino

30%
masculino



A Galeria Desvio ficava localizada na 
Lapa, uma das regiões do centro 
histórico do Rio de Janeiro. 

Realizada por jovens curadores, expôs 
artistas de curta e longa trajetórias em 
exposições temporárias, além 
de ter oferecido cursos, residência 
artística (Programa Carmen), 
palestras, seminários, e outros eventos. 

A galeria, enquanto espaço 
físico, foi encerrada em 2019, mas 
mantem atividades online com a 
coluna Desvio Indica. 

Galeria Desvio





O Encontro dos Estudantes de 
Graduações em Artes do Estado do 
Rio de Janeiro - PEGA aposta no 
encontro e na partilha como estratégia 
de resistência e de mobilização. 

Através de sessões de comunicações e 
exposição de trabalhos artísticos, o 
intuito é criar um espaço de 
intercâmbio, debate e divulgação das 
pesquisas de graduandos e graduados 
em cursos de artes e afins de 
universidades do estado do Rio de 
Janeiro.
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A primeira edição Artes Aquáticas – 
Verão em Queimados, ocorreu em 2019 no 
município da Baixada Fluminense. A exposição 
foi realizada com obras e intervenções artísticas 
dentro da piscina. Além da mostra, aconteceu uma feira de 
arte, onde as obras foram vendidas a preços acessíveis, rodas de 
samba e de capoeira fizeram parte da programação. Um baile 
charme encerrou o evento.

A escola de natação popular Centro Esportivo e Educacional 
Golfinhos da Baixada, recebeu o evento. A mostra Artes Aquáticas 
envolveu performances, intervenções, ações, jogos e instalações que 
aconteceram dentro da piscina. Alguns trabalhos foram elaborados 
com material impermeável; outros se desfizeram durante o evento. 

A Desvio buscou oferecer um dia de experiências artísticas ao 
público e proporcionar o encontro de agentes culturais, 
educacionais e políticos, tanto os atuantes nos locais quanto os de 
fora. Os participantes do evento puderam entrar na piscina para se 
despedir do verão.

Artes Aquáticas







Grande visibilidade da Desvio com o público de jovens artistas e acadêmicos. 
Abrangência quanto à diversidade cultural e social, com o intuito de democratizar o 
espaço de fala sobre a arte e aumentar a acessibilidade tanto para consumidores 
quanto para artistas. Temos um grande alcance nas redes sociais (números), bem 
como uma ponte de comunicação com nosso público através do Instagram (podendo 
aproveitar do uso de enquetes e parcerias). Além de estarmos há 5 anos ativos, com 
eventos e publicações de enorme regularidade. As galerias, instituições e coletivos 
culturais já nos conhecem e se comunicam conosco nos enviando suas exposições, 
trabalhos e nos convidando para eventos.

Por que contratar os serviços?



Nosso site

Preços dos Serviços de Publicidade

Anúncios de TEXTO 
(tamanho a discutir)

Sua aparência é muito semelhan-

te à dos links patrocinados, basi-

camente com um título, uma des-

crição e um link em que as pesso-

as clicam para visitar o seu site.

Após o pagamento aprovado será 

encaminhado um e-mail que 

deve ser respondido pelo cliente 

com a imagem nos seguintes 

tamanhos (300x300, 400x400, 

300x250, 300x500, 728x90) para o 

Banner em nosso site. 

R$70,00

Anúncios de VÍDEO 
(tamanho a discutir)

Os vídeos podem ser exibidos 

tanto nos próprios sites partici-

pantes da rede de display como 

no YouTube. No caso da platafor-

ma de streaming, os anúncios 

costumam surgir no início de 

cada vídeo. Se o usuário assiste 

por mais de 30 segundos, um 

determinado valor é descontado. 

Existe também uma opção cha-

mada bumper, em que o vídeo 

precisa ter 6 segundos ou menos 

e o espectador não pode pulá-lo.

R$220,00 à 300,00

Anúncios GRÁFICOS
(tamanho a discutir)

Além do modelo com imagens 

estáticas, também é possível 

encontrar anúncios nos formatos 

.gif e flash.
  

Após a confirmação de pagamen-

to será encaminhado um e-mail 

que deve ser respondido pelo 

cliente com a imagem nos 

seguintes tamanhos (300x300, 

400x400, 300x250, 300x500, 

728x90) para o anúncio em nosso 

site.

R$140,00 à 200,00



Redes sociais

Instagram ADS

Assim como no caso dos links patrocinados, as princi-

pais ferramentas de anúncio para redes sociais per-

mitem definir o orçamento da campanha, de forma 

que você só paga pelos usuários que são efetivamente 

impactados.
    

Divulgação no feed e stories do Instagram através de 

uma única publicação contendo foto e  legenda que 

comunique o produto ao leitor e atraia-o.
    

Após a confirmação de pagamento, encaminharemos 

um e-mail com as informações de envio e coleta de 

informações para o anúncio.

R$70,00
por divulgação

Facebook ADS

Na prática, o grande diferencial do Facebook vai além 

da visibilidade, oferecendo uma segmentação muito 

precisa, já que seu layout também possibilita que seja 

compartilhado em grupos e páginas.
    

Divulgação no feed e stories do Facebook através de 

uma única publicação contendo foto e legenda que 

comunique o produto ao leitor e atraia-o.
    

Após a confirmação de pagamento, encaminharemos 

um e-mail com as informações de envio e coleta de 

informações para o anúncio. Cada pacote vale somen-

te para uma rede social. 

R$85,00
por divulgação



Pacotes

 Divulgação periódica 
nos stories

A divulgação conta com até 

quatro publicações, uma por 

semana durante um mês nos 

Stories e fica nos Destaques das 

Indicações da Revista Desvio. 

Após a confirmação de pagamen-

to, encaminharemos um e-mail 

com as informações de envio e 

coleta de informações para o 

anúncio. Cada pacote vale 

somente para uma rede social.

R$25,00
por divulgação

Divulgação
nos stories

A divulgação conta com uma 

publicação nos Stories e fica nos 

Destaques das Indicações da 

Revista Desvio.

Após a confirmação de pagamen-

to, encaminharemos um e-mail 

com as informações de envio e   

coleta de informações para o 

anúncio. Cada pacote vale 

somente para uma rede social. 

R$30,00
uma vez

Divulgação no feed

A divulgação conta com uma 

publicação no feed da Revista 

Desvio, que pode ser composta 

por uma ou mais imagens e 

legenda. 

    

Após a confirmação de pagamen-

to, encaminharemos um e-mail 

com as informações de envio e 

coleta de informações para o 

anúncio. Cada pacote vale 

somente para uma rede social.

R$60,00
por divulgação



Pacotes

Divulgação periódica 
no feed

A divulgação conta com até 

quatro publicações, uma por 

semana durante um mês no feed 

da Revista Desvio. A publicação 

pode ser composta por uma ou 

mais imagens e legendas.

  

Após a confirmação de pagamen-

to, encaminharemos um e-mail 

com as informações de envio e 

coleta de informações para o 

anúncio. Cada pacote vale 

somente para uma rede social. 

R$55,00
por divulgação

Divulgação
completa

A divulgação completa contem-

pla uma postagem de texto no 

site, a publicação de um banner 

no site, um post no feed e outro 

nos stories no Instagram e no 

Facebook. Além de indicação no 

LinkedIn.

Após a confirmação de pagamen-

to, encaminharemos um e-mail 

com as informações de envio e 

coleta de informações para o 

anúncio.

R$300,00
uma vez

Divulgação completa 
periódica

A divulgação completa contem-

pla até quatro postagens durante 

um mês nas redes sociais da 

Revista Desvio, O pacote conta 

com um anúncio de texto e a 

publicação de um banner no site, 

um post no feed e outro nos 

stories no Instagram e no Face-

book. Além de indicação no 

LinkedIn. 

R$500,00
por divulgação



PARCERIAS

A Revista Desvio se mantém aberta diante de novos projetos e parcerias que 
dialoguem com suas temáticas. Para informações sobre outras possíveis parcerias e 
seus valores envie-nos um e-mail com o assunto PARCERIA, uma breve introdução do 
projeto e dados para contato.  

desvio.editorial@gmail.com
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