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EDITAL 
SEGUNDA EDIÇÃO DA REVISTA ARTRILHA 

 
 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 
Art.1o. A SEGUNDA EDIÇÃO DA REVISTA ARTRILHA tem como objetivo 
promover, incentivar e divulgar a produção de expressões artísticas e culturais, 
relacionadas às categorias de arte digital, colagem, desenho, escultura, fotografia, 
gravura, instalação, objeto tridimensional, performance e pintura de artistas brasileiros, 
maiores de 18 anos. 
Parágrafo único. Não serão aceitas obras que apresentem imagens ou textos de caráter 
discriminatório, que incitem ódio ou violência. 
Art.2o. Promovido pela Artrilha Editora, o objetivo desta convocatória é reunir artistas 
visuais plásticos e, portanto, a Revista Artrilha visa a divulgação das mais diversas 
técnicas das artes plásticas visuais, que evoquem a multiplicidade dos estados artísticos 
nas mais diversas linguagens presentes na heterogenia das artes plásticas. 
Art.3o. A revista será publicada em plataforma digital e será distribuída gratuitamente. 
Desta maneira, eleva-se a democratização do acesso à cultura. 

 
CAPÍTULO II - DA PARTICIPAÇÃO – 1ª. fase 
Art.4o. Podem participar da SEGUNDA EDIÇÃO DA REVISTA ARTRILHA artistas 
brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos. 
Art.5o. A organizadora da SEGUNDA EDIÇÃO DA REVISTA ARTRILHA, a qualquer 
tempo, pode entrar em contato com os artistas para sanar dúvidas, caso ocorram. 
 

CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES – 1ª. Fase 
Art.6o. O período de inscrições terá início em 15 de setembro e se estenderá até às 
23h59min do dia 14 de outubro de 2020. 
§ 1o. Não será cobrada taxa de inscrição. 
§ 2o. Para concorrer, o candidato deve encaminhar e-mail ao endereço 
editora@artrilha.com.br, com as informações: 

 
ASSUNTO: 

a palavra INSCRIÇÃO seguida do NOME ARTÍSTICO do candidato. 

 

CORPO DO E-MAIL:  

nome completo, telefone para contato, cidade de origem, categoria na qual deseja se inscrever, e-mail de contato 

e perfil do Instagram para fins de divulgação da revista. 
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ANEXO(S):  

a) bio de até 500 caracteres (exemplo de conteúdo: nome artístico; natural de; profissão, técnica: escolher o que 

faz: pintura, escultura, fotografia, ou ambos, ou vários, mas citar; estilo: figurativo ou abstrato; alguma identidade mais 

saliente; pontos altos da carreira; aspectos importantes);  

b) uma foto pessoal de perfil, com boa resolução 

b) arquivos contendo entre 5 a 10 imagens das obras. Cada arquivo deverá ser gravado da seguinte forma: nome 

da obra_técnica_dimensões_ano_nome artístico (são os dados técnicos de cada trabalho). As imagens devem ter 

focalização, boa iluminação e boa resolução gráfica (cerca de 300 dpi). 

 
Art.7o. A inscrição neste processo de seleção implica, desde logo, no conhecimento e 
aceitação, pelo candidato, das regras e condições estabelecidas nesta convocatória. 
 

CAPÍTULO IV - DA SELEÇÃO – 1ª. fase 
Art.8o. A seleção dos inscritos será feita pela organizadora da convocatória e terá como 
critérios de avaliação, a qualidade técnica, a distinção criativa, a originalidade, a 
heterogenia das linguagens nas artes visuais plásticas, a autoralidade, e o captar artístico. 

Art.9o. A Artrilha Editora selecionará 40 artistas. 
Art.10o. Os artistas selecionados serão comunicados por e-mail no dia 19 de outubro de 
2020, quando serão formalmente comunicados com as devidas instruções para a próxima 
etapa. 
§ 1o. Os 40 artistas selecionados terão acesso ao seguinte conteúdo e condições na 
SEGUNDA EDIÇÃO DA REVISTA ARTRILHA: 

a) página dupla personalizada e diagramada especialmente para compor em harmonia o perfil 
do artista;  

b) bio em português será traduzida para versão em inglês, e ambas estarão na revista;  
c) uma análise de uma obra de arte do crítico de arte Oscar D’Ambrósio que terá um parágrafo 

incluído na revista, com link para a página do crítico em que se poderá ler a crítica integral; 
d) todos os artistas da Revista Artrilha serão “Destaque Artrilha” no feed do Instagram do 

Artrilha, com arte em Carrossel em versão exclusiva para o padrão da revista, com 10 
imagens; 

e) pacote de agência de publicidade participando de um vídeo horizontal para feed e um vídeo 
vertical para stories; 

f) uma versão individual da página dupla, com IBSN da revista integrado, para divulgação após 
o lançamento da revistam, em formato pdf; 

g) uma live individual com a fundadora do Artrilha, Edna Carla Stradioto, na semana de 
lançamento, para fortalecimento do branding do artista; 

h) a publicação sairá com ISBN e o artista poderá inseri-la em seu currículo como bibliografia 
literária; 

i) participação na Exposição Artrilha que acontecerá no dia do lançamento da Revista Artrilha, 
no dia 09/12/2020, na Casa de Cultura Dinorah do Vale em São José do Rio Preto – SP, com 
uma obra (data está sujeita a determinações da lei em conformidade com as autoridades 
sanitárias e governamentais, e pode ser alterada em consequência da condição da pandemia 
do COVID-19. A previsão é de que, tão logo possa ser confirmada, será feita aos 
selecionados por e-mail). 

Será ainda, parte da revista, a participação e contribuição de nomes importantes da 
produção cultural de nosso país, a saber: 
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Prefácio:  
 

Patrícia Reis Buzzini 
Tradutora, escritora e articulista no Jornal Diário da Região, e nas revistas Bem-Estar e Vida & Arte, especializando-se em 

matérias sobre literatura, filosofia, arte e cultura. É doutora em Estudos Linguísticos pela UNESP e idealizadora do Blog 

Entre Livros e Palavras. 

 
Colunista:  
 

Oscar D’Ambrósio 
Jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela UNESP, graduado em Letras (Português e Inglês) e doutor em Educação, 

Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.  
 
Colunista:  
 

Rui Amaral 
Um dos pioneiros no movimento da arte urbana no Brasil, tendo iniciado sua carreira nos anos 1980. Formado em Artes 

Plásticas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), seu mural no buraco da Av. Paulista possui aproximadamente 

mil metros e é considerado patrimônio histórico de São Paulo (SP). É criador do personagem Bicudo, que já virou boneco 

de brinquedo e costuma receber inúmeras releituras. 

 
Colunista homenageada:  
 

Rosa Camargo Artigas 
Filha de Vilanova e Virgínia Artigas, é historiadora formada pela Universidade de São Paulo (USP). Organizou os 

livros Paulo Mendes da Rocha v. 1 (2000), Arquiteto João Walter Toscano (2002), Caminhos da Arquitetura (2004), Paulo 

Mendes da Rocha v. 2 (2007) e Caminhos do Elevado – Memória e Projetos (2009). Foi curadora de várias exposições 

nacionais e internacionais. Publicou artigos em livros, revistas e catálogos nacionais e estrangeiros. 
 

CAPÍTULO IV – INGRESSO NA SEGUNDA EDIÇÃO  
Art.11o. O ingresso dos selecionados na SEGUNDA EDIÇÃO DA REVISTA 
ARTRILHA será confirmada mediante pagamento de R$ 459,00. 
§ 1o. O artista receberá um link do portal Pagseguro para a realização do pagamento e 
deverá enviar o comprovante para editora@artrilha.com.br. 
§ 2o. Quaisquer dúvidas sobre o pagamento e parcelamento serão discutidas diretamente 
com a Artrilha Editora. 
 

CAPÍTULO V – DO DIREITO DE USO DE IMAGEM 
Art.12o. Os artistas cujas obras forem selecionadas estarão cedendo por tempo 
indeterminado, mas para fim específico, sem ônus e sem necessidade de autorização 
prévia, o direito de uso da imagem da obra e do autor(a), para fins não comerciais, já que 
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a revista tem distribuição gratuita e formato digital que será disponibilizado para 
download na plataforma da editora, assim como distribuído em versão pdf para os artistas 
divulgarem sua participação na publicação. 
§ 1o. As obras ou suas imagens poderão ser utilizadas para exposição ao público por 
intermédio das mídias, na rede mundial de computadores; 
§ 2o. A utilização das imagens das obras e do autor deverá obedecer ao exposto da Lei n. 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. 

 
 

Cronograma de realização 
 
ETAPAS DATAS 
Inscrições 1ª fase 15 de setembro a 14 de outubro de 2020 
Seleção dos trabalhos 15 a 18 de outubro 2020 
Divulgação dos selecionados para 2ª fase 19 de outubro de 2020 
Pagamento dos selecionados e validação do ingresso 
na 2ª edição 

20 a 31 de outubro de 2020 
 

Editoração e diagramação da 2ª edição 01 a 30 de novembro de 2020 
Preparação do material de divulgação publicitário 01 a 08 de dezembro de 2020 
Publicação da 2ª edição 09 de dezembro de 2020 
Exposição do Artrilha com artistas da 2ª edição 09 de dezembro de 2020 a 08 de janeiro de 2021 

 

 

 
Ficha Técnica 

 
Organização 

Edna Carla Stradioto 
 

Edital 
Edna Carla Stradioto 

 
Realização 

Artrilha Editora 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 14 de setembro de 2020 
 
 

Edna Carla Stradioto 
Artrilha Editora 

 
 
 
 

 


