
1 
 

Embu das Artes abre inscrições para a IV edição da mostra. 

“A ESCULTURA AO ALCANCE DE TODOS” 

 

Inscrições de 05/04/2022 a 05/06/2022 

 

REGULAMENTO 

A Comissão Organizadora da exposição: “A escultura ao alcance de todos” abre inscrições 
para a IV edição da mostra de esculturas ao ar livre em Embu das Artes. 

Serão selecionadas obras de escultura de grande porte (acima de um metro ou cinquenta 
quilos mínimo de peso), utilizando os seguintes materiais:  rocha granítica(mármore,granito 
,pedra sabão, pedra talco,quartzo e etc... ) madeira, metais:  (ferro,alumínio ,latão ,cobre e 
bronze) barro:  (cerâmica,argila ,terracota e raku e etc...) papel marche ,resinas,fibras de vidro 
,isopor ,poriuretáno ,tecido, técnica mista e instalações.  
O presente regulamento atenderá no que lhe for aplicável. 

I - OBJETIVO 
 
O objetivo deste regulamento é a seleção de esculturas visando incentivar a arte escultórica 
contemporânea, apresentar  trajetórias artísticas em artes visuais e valorizar e promover a arte 
moderna e contemporânea brasileira e internacional, com intenção de torná-la acessível ao 
público, através da realização de exposições ao ar livre na Praça das Artes, no largo 21 de abril 
em Embu das Artes. 

II - DAS CONDIÇÕES 
 
1. Estão habilitados a participar deste regulamento pessoas físicas envolvidas com as artes 
visuais considerando: 
* Pessoa Física: indivíduos ou representantes de grupo de artistas maiores de 18 (dezoito) 
anos. 
  
2. Todas as ações propostas e produtos gerados neste regulamento deverão ser oferecidos ao 
público de modo em geral. 
 
3. Entendido que as artes visuais constituem um campo de múltiplas manifestações, o (a) 
artista proponente terá ampla liberdade quanto às linguagens de arte contemporânea que 
serão desenvolvidas em seu projeto, podendo direcioná-las a qualquer público, observado o 
caráter exclusivo da obra para a Programação de Exposições de 2022 e considerando que as 
mesmas serão expostas em local público de livre acesso. 
 
4.O (a) artista proponente deverá considerar os resultados das obras como contribuições ao 
conhecimento e à difusão de processos criativos em artes visuais. Deverão ser considerados a 
qualidade, planejamento e execução da obra, assim como a divulgação necessária para a 
disponibilização de seus resultados à sociedade. 
 
5. Não serão aceitas obras realizadas com materiais altamente perecíveis ou adulteráveis que 
prejudiquem a integridade física do local ou do público. 
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6. Não serão aceitos trabalhos publicitários ou com fins mercadológicos e que possuam 
conteúdo considerado inapropriado pela Comissão Organizadora, sob sua integral 
discricionariedade. 
 
7. É permitido  a comercialização dos trabalhos nas dependências da exposição, pelo artista ou 
pelo seu representante legal. 
 
8.O (a) artista proponente deverá formatar a sua obra obedecendo às exigências deste 
regulamento podendo escolher qualquer temática ou proposta que considere de interesse 
para as artes visuais e público-alvo. 

III - DA INSCRIÇÃO / REGULAMENTO 

  1.   As inscrições serão feitas pelo link   

1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente no período de 05/04/2022 a 
05/06/2022, devendo ser envida pelo link abaixo e contendotodos  os itens 
necessários para sua efetivação   
https://forms.gle/5teMPEs618mtY15b9 
2.Ou pessoalmente no centro cultural  Mestre Assis, largo 21 de  abri, n° 29 

Dúvidas entrar em contato pelo e-mail artenapraca2020@gmail.com 

 
2. Na hipótese de inscrição de proposta de grupo de artistas, apenas um membro deverá 
constar como responsável pela inscrição, sendo ele identificado como proponente e os demais 
como anuentes. 
 
3.A comissão organizadora não se responsabiliza por inscrições extraviados, não concluídas ou 
fora do prazo determinado neste regulamento. 
 

IV - DA SELEÇÃO 

1. A comissão organizadora não aceitará obras de artistas que não tenha um histórico dentro 
das artes escultórica e ou tridimensional 
 
2.As obras apresentadas serão selecionadas pela Comissão Organizadora , curadores e 
especialistas em arte moderna e contemporânea  com conhecimento e atuação no segmento 
da arte. 
 
3. Serão selecionados uma obra/projeto por artista ou grupo. 
 
4. Não haverá pagamento de prêmio. 
 
5. São critérios gerais norteadores da avaliação dos projetos a serem contemplados pelo 
presente regulamento:  
 
a) Qualidade artística e poética, ineditismo da proposta e coerência conceitual; 
b) Vinculação à Política de Exposição “A escultura ao alcance de todos” , que passa a integrar 
este regulamento. 

6 .O resultado do processo seletivo será divulgado no site da prefeitura de Embu das Artes e 
nas redes sociais. 
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7.Cronograma Geral 
 
a) O regulamento ficará aberto para inscrição por 60 dias corridos: 08/04/2022 a 05/06/2022. 

 
b) O resultado da seleção das obras será publicado pela comissão organizadora no e-mail e no 
site da prefeitura no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data de encerramento das inscrições 

c) A instalação das obras selecionadas será realizada de  08/08/2022 até 11/08/2022 sendo de 
total responsabilidade do artista. 

V - DAS OBRIGAÇÕES 
 
A Comissão Organizadora cabem as seguintes obrigações: 
 
a) Orientar a localização da obra no espaço expositivo. 
b) Elaborar o cronograma das exposições. 
c) Determinar o período da(s) exposição (ões) . 
d) Acompanhar  a montagem e desmontagem da(s) exposição(ões).. 
e) Imprimir materiais gráficos a critério da comissão organizadora, tais como convite e/ou 
programação visual. 
f) Divulgar a exposição por meio de assessoria de imprensa interna. 
g) Incluir textos e imagens das mostras no site da prefeitura de Embu das Artes 
h) realizar a conferência de laudo técnico do estado de conservação das obras na chegada e na 
saída do espaço expositivo. l 

OBSERVAÇÕES 
a) O espaço expositivo destinado a cada obra selecionada poderá sofrer alterações para 
adequar-se ao programa da exposição. 
c) Os conteúdos e formatos do convite e/ou programação visual ficam a critério da Comissão 
Organizadora (qualquer material impresso específico deverá ser submetido à aprovação e 
deverá constar na exposição). 
d) A Comissão Organizadora não se responsabiliza por eventuais danos causados às obras 
devido à embalagem incorreta, transporte até o local da exposição ou danos causados devido 
a permanência das mesmas em espaço público. 

 
Ao  artista proponente cabem as seguintes obrigações: 
 
a) Assinar termo de ciência conforme o regulamento  sob pena de não poder expor. 
b) Responsabilizar-se pelos encargos relativos à embalagem, ao transporte (entrega e retirada 
da obra no local) e ao seguro das obras a serem expostas se for o caso. 
c) Responsabilizar-se pela montagem, preservação, manutenção e desmontagem de obras. 
d) Responsabilizar-se pelos encargos relativos à montagem e desmontagem da(s) obra(s). 
e) Retirada da(s) obra(s), ao término do período de desmontagem da mostra, de acordo com o 
cronograma estipulado pela Comissão Organizadora. 

g) Estar presente para a montagem da exposição. 
h) Entregar material (projeto, memorial, biografia, ficha técnica, verbetes, imagens) para 
divulgação de acordo com o cronograma estipulado pela Comissão da Organizadora; 
i) Comunicar a Comissão Organizadora por escrito e com antecedência de 15 dias caso seja 
necessário auxilio no transporte de peças grandes ou outras informações relevantes. 
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j) Observar as normas e procedimentos próprios da exposição “ A escultura ao alcance e 
todos”. 
 

VI - DA MOSTRA 
 
As mostras dos artistas selecionados serão organizadas de acordo com programação e 
cronograma definido pela comissão organizadora no decorrer do ano de 2022. Duração da 
mostra: 2 meses. 

De 12/08/2022 á 12/10/2022 

VII - DA DIVULGAÇÃO 
 
A divulgação dos selecionados deverá ser publicada no site da prefeitura de Embu das Artes 
por e-mail ou telefone. O resultado da seleção também será divulgado para a imprensa. 

 

VIII- DOS DIREITOS AUTORAIS E DO DIREITO DE IMAGEM 
 
Pela adesão ao regulamento o (a) candidato (a) inscrito (a) que venha a ser selecionado (a) 
autoriza  a utilizar imagens da produção artística das etapas da exposição em mídia impressa 
ou eletrônica, para divulgação da obra.  
É responsabilidade do artista selecionado obter licenças de direitos de propriedade intelectual 
e de direitos autorais incidentes sobre as obras de terceiros a serem utilizadas na sua obra. 

IX - DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
As logomarcas do município e patrocinadores deverão obrigatoriamente ser fixadas em todas 
as peças gráficas de divulgação das obras selecionadas, sob as chancelas “Apresenta” e/ou 
“Realização”, de forma padronizada, devendo ser aprovados pela comissão organizadora antes 
de sua veiculação. 

X - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os esclarecimentos referentes à Programação da Exposição 2022 serão prestados pelo e-mail 
artenapraca2020@gmail.com. 
 
O ato de inscrição implica a automática e plena concordância com todos os termos deste 
regulamento, e a inobservância das normas estabelecidas implica o indeferimento da inscrição 
da obra. 
 
Casos omissos serão definidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

Apoio para realização, da exposição “A escultura ao alcance de todos” : 

Secretaria de Cultura 

Secretaria do Turismo 
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Secretaria da Educação 

Secretaria do Meio Ambiente 

Secretaria de Segurança 

Secretaria da Comunicação 

Secretaria de Obras 

 

 

Ficha de inscrição link abaixo  

  

https://forms.gle/5teMPEs618mtY15b9 

 


