
 

Academia em Concurso – Artes Plásticas VIII – 2018 
 

www.academicossv.org.br/concursos 

 

Objetivo: 
Promover e divulgar artistas plásticos da cidade e outras regiões, na categoria adulta. 

  

Regulamento 
1. Participantes  

a. Poderão participar artistas plásticos maiores de 18 anos. 

b. Não poderão participar membros da diretoria da Academia, bem como parentes 
próximos. Também não poderão participar os membros da Comissão Julgadora e seus 
parentes próximos. 

c. Cada artista só poderá participar com um trabalho. 

 

2. Trabalhos 

Tema – “MULHER“ 

a. Só participarão da seleção as pinturas em tela: 

a.1- inéditos, não se admitidos cópias/reproduções de outros artistas. 

a.2 – executados a partir de 2014. 

a.3- cujas dimensões não excedam 80m x 80m, incluindo moldura. 

b. só participarão da seleção as esculturas:  

b.1- inéditas, não se admitindo cópias/reproduções de outros artistas 



b.2- executadas a partir de 2014. 

b.3- cujas dimensões não ultrapassem 1m de altura e 60cm de diâmetro 

 

c. só participarão da seleção as fotografias: 

c.1- inédita não se admitidos cópias ou reproduções. 

c.2- executadas a partir de 2014. 

c.3- não exceder a dimensão 80m x 80m,emolduradas ou em painel ,  podendo 
participar fotos P&B ou COLOR. 

  

3. Inscrições 

O valor da inscrição será de R$ 30,00 

Versão Impressa 

a. O formulário de inscrição deverá ser preenchido em letras de forma em todos 
os itens e enviado junto com os itens abaixo, para a caixa postal 73623, CEP 
11380-972, até o dia 20 de fevereiro de 2018, valendo para controle, a data da 
postagem. 

b.  Deverão ser enviados pelo correio: 

b.1- ficha de inscrição devidamente preenchida 

b.2- currículo do artista resumido 

b.3- descrição da obra, técnica e valor, caso o artista deseje vendê-la. 

b.4- foto da obra, no tamanho de 18 x 13cm 

b.5- a taxa de inscrição deverá ser paga no ato da entrega da obra. 

Versão Online 

a. A partir do dia 10/10/2017 no site www.academicossv.org na seção 
concursos 

b. Formulário online com preenchimento dos dados do artista e envio anexo de 
uma foto da obra. 

c. Após o preenchimento do formulário, o artista receberá um link para 
impressão do boleto no valor de R$ 30,00 com seus dados e número de 
inscrição; 

 

http://www.academicossv.org/


 

 

4. Obrigação do Artista 

a. As obras deverão ser entregues no dia e horário determinado. 

b. A obra deverá estar devidamente identificada no verso, com o nome do artista e o 
nome da obra. 

c. A obra deverá ser  devidamente embalada para não sofrer danos. 

d. As esculturas deverão estar acompanhadas de seus suportes pintados de preto e 
identificados.  

e.  As obras deverão ser retiradas do local no dia determinado pela Academia,  não 
podendo ser retiradas antecipadamente. 

 

5. Seleção 

a.  As obras serão pré selecionadas, pelos organizadores do evento,através das fotos 
enviadas. 

b. A premiação, dar-se-á por júri, composto de pessoas idôneas e capacitadas, que 
avaliará e classificará as obras inscritas. (3  jurados para cada categoria e premiação) 

c. Categorias: 

- Pintura em tela: Acadêmica e Moderna.  

- Escultura 

- Fotografia 

 

6. Premiação 

a.  Serão premiados os três melhores trabalhos na classificação de 1º, 2º e 3º lugares, 
para cada categoria. 

b. Receberão certificados de menção honrosa um trabalho em cada categoria. 

c. Os prêmios serão entregues em data e local a serem definidos, por ocasião as 
comemorações do 12º aniversário de fundação da ACADEMIA.  

 

 



7. Vendas das Obras 

a. A eventual venda das obras deverá ser tratada diretamente com o artista e o cliente 
interessado. 

b. Os artistas que desejarem vender suas obras deverão divulgar seu telefone ou e-mail 
para contato. 

 

8. Disposições Gerais 

a. As despesas de transporte de acondicionamento das obras correm por conta do artista. 

b.  A Abertura oficial da exposição ocorrerá no dia a ser determinado, no mês de Março, 
e permanecerá até o final de Abril de 2018. 

c. Fica a Academia autorizada a se desfazer das obras não retiradas na data e horário 
estabelecido. 

d. A Academia não se responsabilizará e não fará seguro das obras. 

e. O ato de inscrever seu trabalho no Academia em Concurso – Artes Plásticas VIII 
implica na aceitação integral do participante a todas as disposições deste regulamento. 
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