Procedimento
de avaliação
Evaluation
procedure

1
675

As inscrições foram recebidas em
nosso sistema
Entries are received in our system

registrations

2

3

A comissão organizadora, produziu um
arquivo com as informações principais
numa espécie de 'Blind Review’
The organizing committee produced a file
with the main information in a kind of
'Blind Review'

Este conteúdo foi enviado ao
conselho curador
This content has been sent
to curator's council

4
675
registrations

O conselho curador analisou por categoria
cada trabalho e cada membro do conselho os
avaliou individualmente com base nos critérios
descritos no edital
The curatorial council analyzed each work by
category and each board member evaluated them
individually based on the criteria described in the
rules of the call

5

Foram realizadas 20 reuniões do conselho
curador do qual os trabalhos eram colocados em
votação
20 meetings of the Curator Council were held. T
he papers were put to the vote one by one

6

Foram 6 etapas e mais de 400 horas destinadas a
análise das propostas.
There were 6 steps and more than 400 hours for the
analysis of proposals

400:00
hours

7

140

Foi produzida uma lista de Pre-selecionados.
A list of Pre-selected was produced.

pre-selected

8
86

Esta lista seguiu para a comissão organizadora
que avaliou as potencialidades operacionais
de cada proposta
This list went to the organizing committee that
evaluated the operational potential of each
proposal

reviews

Em um procedimento de feedback, este
conteúdo foi enviado a coordenação técnica e
direção de arte
In a feedback procedure, this content was sent to
technical coordination and art direction

9
40
reviewed

Em alguns casos, foi necessário entrar em
contato com os proponentes dos trabalhos para
dirimir dúvidas.
In some cases, it was necessary to contact the
proponents of the work to resolve doubts,or think of
possibilities.

10

11

32
elected proposals

12
15
Confirmed proposals

Finalizada as etapas anteriores, foram
selecionadas as propostas que vão integrar a
Bienal de Arte Digital, com base nos critérios
descritos no edital
After completing the previous steps, the proposals
that will integrate the Digital Art Biennial were
selected, based on the criteria described in the
rules of the call

O resultado final é divulgado.
The final result is announced.
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