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Edital 001/2019 para a seleção de propostas de Exposições no Solar Grandjean de 
Montigny – Museu Universitário da PUC-Rio no ano de 2020. 

Entre as atividades culturais desenvolvidas pelo Solar Grandjean de Montigny, figura, 
desde sua origem como Centro Cultural da PUC-Rio, a realização de exposições temáticas 
e de obras de artistas plásticos. 

O Solar conserva em seu acervo documentação relativa às exposições já realizadas 
(catálogos, fotos, folders, cadernos de visitação, recortes de imprensa, cartazes e obras 
doadas pelos artistas expostos) que, no momento, está em fase de estudo e catalogação e 
que constitui material para consulta pública e pesquisa. 

O Solar realiza anualmente no mínimo uma exposição por iniciativa própria e 
seleciona no máximo três exposições apresentadas em resposta a seus editais. 

1. O presente edital destina-se a estabelecer as condições para a apresentação de
propostas de exposições no Solar Grandjean de Montigny – Museu Universitário
da PUC-Rio.

2. No ano de 2020, o Solar dará preferência a três eixos na definição das exposições
a serem implementadas, eixos que expressam e ampliam o lugar arquitetônico,
histórico, artístico, acadêmico e cultural do Solar na cidade do Rio de Janeiro:

o Primeira Exposição:  mostra de artistas que expõem pela primeira vez
individualmente ou de coletivo de artistas, que na configuração proposta,
ainda não tenham exposto seus trabalhos ao público.

o Insurgências:  a partir de sua rica etimologia, a palavra insurgência
permite apropriações plurais e abre a possibilidades de diversas
expressões.

o Memória:  2020 é um ano que, nos campos das ciências, das humanidades
ou das artes, é rico em possibilidades de exposições rememorativas,
comemorativas ou programáticas, como por exemplo o 27º Congresso
Mundial de Arquitetura no Rio de Janeiro - UIA 2020; os Jogos Olímpicos
de Tóquio; os 80 anos da PUC-Rio; e centenários significativos, por
exemplo, de Clarice Lispector, Celso Furtado, Fayga Ostrower, Federico
Fellini, Max Weber, João Cabral de Melo Neto, Lygia Clark, Carlos Scliar,
e outros.

3. O Edital contempla propostas externas à Universidade enviadas por indivíduos ou
grupos interessados e propostas individuais ou coletivas recebidas de alunos,
funcionários ou docentes da PUC-Rio.

4. A proposta (máximo de três páginas de texto) deve constar de:
6.1 Título da Exposição. 
6.2 Identificação do proponente (nome, telefone de contato, Email e breve 

perfil).  
6.3 Apresentação da proposta, da curadoria, do(s) artista(s) e demais pessoas 

envolvidas. 
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6.4 Explicitação, se for o caso, da relação da Exposição com a vida 
universitária (com que Departamentos ou setores dialoga particularmente, 
como pode interessar a discentes e docentes, se há relação com alguma 
atividade acadêmica desenvolvida, etc...). 

6.5 Esboço de planejamento de ocupação das 4 salas do Solar, tendo como 
referência as plantas que constam do anexo 1 a esse Edital. 

6.6 Orçamento (incluir custos de itens como folders, museografia, monitoria, 
banners, equipamentos, mobiliário e, caso necessário, seguro das obras) e 
fonte(s) de financiamento. 

5. Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta por convocatória anual.
6. As propostas, assinadas, deverão ser encaminhadas em arquivo formato PDF como

anexo para o Email:  solargm@puc-rio.br.  No campo “assunto” deverá estar
assinalado “Proposta de Exposição”.

7. A Seleção estará a cargo do Conselho Acadêmico do Solar Grandjean de Montigny –
Museu Universitário da PUC-Rio, formado por seu/sua diretor/diretora e um
representante de cada Centro da Universidade (Centro Técnico Científico, Centro de
Ciências Sociais, Centro de Teologia e Ciências Humanas e Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde).

8. Calendário: as propostas deverão ser encaminhadas entre os dias 17 de junho e 31 de
agosto de 2019. Serão considerados inscritos os proponentes que receberem
confirmação de inscrição enviada pelo Solar. A análise das propostas ocorrerá entre
os dias 1 de setembro e 31 de outubro de 2019. A divulgação das propostas
selecionadas se fará entre os dias 1 de novembro a 30 de novembro de 2019. As
Exposições selecionadas serão realizadas a partir de março de 2020, conforme
calendário definido pela direção do Solar, ouvido o Conselho Acadêmico.

9. Dúvidas eventuais serão esclarecidas pelo E-mail: solargm@puc-rio.br.
10. Questões não contempladas nesse Edital serão solucionadas pelo Conselho

Acadêmico do Solar Grandjean de Montigny – Museu Universitário da PUC-Rio, cuja
composição está descrita no item 7 desse Edital.

11. Esse Edital é válido para a seleção feita em 2019, para Exposições a serem realizadas
em 2020.

12/06/2019 

Pelo Conselho Acadêmico do Solar Grandjean de Montigny 



Anexo 1 - SOLAR GRANDJEAN DE MONTIGNY 

Museu Universitario PUC-Rio 
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