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Prezado(a) quadrinista, 
 
Chegou a hora de se inscrever para a Galeria de Artistas do Geek City 2018! 
 
Trata-se de um espaço para que artistas independentes apresentem seus trabalhos e 
também para que artistas que atuam nas grandes editoras possam interagir com seu 
público e vender prints, sketchbooks, artes originais e outros materiais. 
 
Como sempre, a prioridade será para quadrinistas e seus produtos e serviços 
diretamente ligados aos quadrinhos, em especial aqueles com trabalhos a serem 
lançados no Geek City 2018. 
 
Para garantir o melhor uso da Galeria de Artistas, estabelecemos um processo de 
seleção, cujas regras definimos a seguir. 
 
Leias as regras com atenção, preencha a ficha de inscrição com o máximo de 
informações que possam pesar positivamente para que você seja escolhido e boa sorte! 

 
Calendário 
 

21/05/2018 Início das inscrições para a Galeria de Artistas 

22/06/2018 Término das inscrições para a Galeria de Artistas 

02/07/2018 Divulgação dos aprovados e início da contratação do espaço (por email) 

16/07/2018 Término da contratação do espaço pelos aprovados e data limite para o 

 envio de informações para o site 

 
 
Desde já vale citar que o cumprimento de todos os requisitos não é garantia de que o 
proponente terá uma mesa na Galeria de Artistas uma vez que, apesar da grande oferta 
de mesas existe a possibilidade de não serem suficientes para a demanda dos 
quadrinistas e, nesse caso, caberá à organização do evento atribuir as mesas aos 
proponentes com base nas informações fornecidas na ficha de inscrição. 
 
Lembramos também que existe a possibilidade de aluguel de estandes em diferentes 
formatos e tamanhos. No caso de interesse por estande, por favor entre em contato o 
mais rápido possível com o departamento comercial (comercial@geekcity.com.br) - para 
informações sobre disponibilidade, preços e condições. 
 
Descrição da mesa: 
 
Mesa – mesa de atendimento para dois lugares, com duas cadeiras e 1 (uma) tomada 
220v. Cada mesa dá direito a 2 (duas) credenciais de Expositor para acesso ao Geek City 
2018 em todos os dias do evento, sendo uma para cada artista que ocupará a mesa 
(limite de 2 artistas) ou para 1 artista e 1 acompanhante. Sinalização providenciada pelo 
Geek City com banner de 1,00 m x 2,00m (arte a ser fornecida pelo artista conforme 
layout e especificações do Geek City).  
Investimento: R$ 600,00. 

 
As mesas serão alugadas individualmente e um(a) mesmo(a) artista não poderá alugar 
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mais de uma mesa. Por outro lado, o(a) artista(a) poderá compartilhar a mesa com até 1 
(um/a) outro(a) artista, porém esse tipo de negociação não será coordenada ou mediada 
pelo Geek City, que tratará somente com o(a) responsável pela mesa no que se refere à 
contratação da mesa, pagamento e demais responsabilidades.  
 
A inscrição deverá ser feita por meio do formulário disponível no final deste documento. 
Só serão considerados os formulários devidamente preenchidos com todas as 
informações solicitadas e enviados até 22/06/2018. 
 
As mesas da Galeria de Artistas são exclusivamente para a comercialização e exposição 
de quadrinhos em seus diversos formatos além de itens derivados como prints, 
sketchbooks, artes originais etc. e a mesa deve ser ocupada pelo(a) próprio(a) autor(a) 
dos itens ali vendidos, não sendo autorizado o uso do espaço para a venda de material 
de autoria de terceiros ou para o uso de editoras. Nesses casos, a empresa ou artista 
deverá contatar a área comercial do Geek City (comercial@geekcity.com.br) para 
verificar as opções de estande disponíveis. 
 
Não poderão ser vendidos materiais cujos direitos comerciais pertençam a terceiros sem 
expressa autorização ou licença. Itens não licenciados (“piratas”) não poderão ser 
comercializados em nenhum espaço do Geek City. 
 

Não será permitida a comercialização de material político-partidário e/ou que contenha 
ofensas contra raças, crenças, gênero e orientação sexual. 
 
Todas as atividades previstas para a mesa, bem como os produtos a serem 
comercializados, deverão ser descritos no formulário de inscrição. Essas atividades e 
produtos serão divulgados pela organização do festival desde que a programação da 
mesa seja enviada com a devida antecedência. 
 
A definição da localização da mesa do(a) artista na Galeria de Artistas será feita pela 
organização do evento. A organização levará em consideração os pedidos de artistas que 
desejam ficar próximos entre si por participarem de projetos conjuntos, coletivos etc. 
mas não há qualquer garantia de que todas essas solicitações poderão ser atendidas. 
 
O aluguel da mesa equivale a todo o período de realização do Geek City 2018, de 31 de 
agosto a 2 de setembro de 2018, devendo o expositor se comprometer em manter a 
mesa ocupada durante todos os dias, do horário de abertura ao horário de encerramento 
do evento. 
 
Após a confirmação da reserva, o comprador receberá o manual do expositor com 
detalhes sobre o funcionamento dos estandes e mesas e demais condições contratuais. A 
venda definitiva estará condicionada à aceitação das condições destas instruções e das 
normas contidas no manual. 
 

Pedimos que os artistas não enviem mais de uma inscrição incluindo seu nome (uma para 
ocupar uma mesa sozinho e outra inscrição para dividir a mesa com algum outro artista, 
por exemplo). Faça uma única inscrição. 
 
O(a) artista deverá enviar sua inscrição até o dia 22/06/2018 às 23h59 (horário de 
Brasília). Propostas apresentadas fora do prazo serão descartadas. 
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Apenas o pagamento do valor da mesa garante a reserva da mesma. 
O(a) artista poderá adquirir credenciais adicionais de expositor (que garantem acesso 
privilegiado ao pavilhão) na eventual necessidade de contar com mais pessoas para a 
operação da mesa. Os detalhes serão divulgados aos aprovados para a Galeria de 
Artistas. 
 
Incentivamos fortemente que os artistas compartilhem a mesa com outro(a) quadrinista! 

 
• Reduz o seu investimento no aluguel da mesa. 

• Contribui para atrair mais público para a mesa. 

• Ter companhia facilita a operação da mesa, que nunca ficará vazia. Assim, vocês 
podem revezar para ir à praça de alimentação, banheiros ou mesmo para 
participarem das atividades oferecidas pelo Geek City enquanto as vendas na 
mesa continuam. 

 
Em caso de dúvidas, favor encaminhá‐las exclusivamente para o email 
contato@geekcity.com.br 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
(Acesse de 21/05 a 22/06/2018): 

(clique aqui) 
 
 

Modelo de Ficha de Inscrição: 
 
Nome do(a) artista (como consta em seus documentos) 
 
Nome artístico (será usado em todo o material de divulgação) 
 
Endereço completo (Rua/Avenida) (será usado na elaboração do contrato de aluguel de 
mesa) 
 
CPF ou CNJP 
 
Telefone fixo ou celular (informar DDD) 
 
Release do Artista (em pdf – até 2mb) 
 
Release da Obra e cópia Digital da Obra (em pdf – até 10mb) 
 
 
 
 

mailto:contato@geekcity.com.br
https://goo.gl/forms/Xks6iekRHebyqWY93
https://goo.gl/forms/Xks6iekRHebyqWY93

