
Termos de uso e responsabilidade da Galeria do 
Aluno 

 
 

 

1. As pautas são de 16 dias contando com montagem e desmontagem. 
Podendo ser prorrogada se não houver pauta subsequente. 

 
2. A montagem é de responsabilidade dos expositores, com a devida 

assistência da equipe responsável pela galeria (coordenação e 
Centro Acadêmico Unificado da Escola de Belas Artes). 

 
3. A coordenação  e o Centro Acadêmico Unificado da Escola de Belas 

Artes da galeria não se responsabilizam pelas obras expostas, sendo os 
expositores responsáveis em traçar estratégias de segurança e 
conservação das obras e equipamentos. 

 
4. Em caso de evento de abertura, o proponente é responsável por toda 

a organização, custos, logística e pessoal necessário, com a devida 
assistência da equipe responsável pela galeria (coordenação e 
Centro Acadêmico Unificado da Escola de Belas Artes). 

 
5. Caso haja alteração significativa na galeria (exemplos: pintura de 

parede de cor diferente, utilização de parafusos e ganchos que 
danifiquem sobremaneira o reboco das paredes, entre outros) o 
expositor fica responsável por entregar a mesma com o seu aspecto 
original.  

 
6. Não serão aceitos quaisquer materiais que ponha em risco a 

integridade física da galeria e do Casarão, aos quais ela está inserida, 
assim como dos visitantes e transeuntes. 

 
7. A comercialização das obras, se houver, será feita diretamente com o 

proponente, que pode deixar um livro contendo os preços, valores, 
contato, etc. 

 
8. Caberá ao proponente arcar com todos os custos gerados pela 

exposição e em consequência dela.  
 

9. A identidade visual da exposição fica sob a responsabilidade do 
proponente. 

 
10.A divulgação da exposição é de responsabilidade do expositor. A 

coordenação da Galeria poderá colaborar com a divulgação nos 
meios de comunicação da UFBA caso seja fornecido um release e 
peça gráfica de divulgação da exposição. 



 
11.Casos omissos neste termo serão definidos pela coordenação da 

Galeria. 
 
 
Estou ciente e concordo com os Termos de responsabilidade e uso da 
Galeria do Aluno. 
 

Salvador, ___,____,_____ 
 

_________________________________ 
Assinatura 

 
 


