
            EDITAL nº 005/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE CASCAVEL   
  

 

Edital para Uso dos Espaços de Exposições Temporárias 
da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de 
Cascavel - SECESP/2019. 

 
Art. 1°.  A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes de Cascavel - SECESP torna público a 
todos os artistas e interessados que estará aberto, no período de 22 de outubro de 2018 a 18 
de janeiro de 2019, o Edital para  uso dos espaços de Exposições Temporárias da 
SECESP/2019, visando à difusão e fomento à produção em Artes Visuais e de seus artistas, 
mediante envio de propostas de exposição de acordo com este edital.  
 
Art. 2°. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pessoalmente ou pelo correio, com 
postagem somente via sedex até as 17h do dia 18/01/2019, devendo o material de inscrição 
(conforme Art°.5º deste edital), ser encaminhado para o seguinte endereço:  
MUSEU DE ARTE DE CASCAVEL - MAC 
EDITAL DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS SECESP/2019  
A/C da COORDENAÇÃO DE ARTES VISUAIS 
RUA MATO GROSSO, 2909 - CENTRO  
CASCAVEL - PR -  CEP 85812-025. 
 
Art. 3°. O artista que queira se inscrever diretamente na SECESP deverá dirigir-se ao Museu de 
Arte de Cascavel - MAC, de segunda à sexta feira, no horário das 8hs às 17hs, no endereço 
informado no artigo 2°, devendo observar a data limite das inscrições dia 18 de janeiro de 
2019. 
 
Art. 4°. A divulgação dos artistas, coletivos ou grupos selecionados será informada através de 
portaria a ser publicada no site do Município de Cascavel 
http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/cultura/, no dia 28  de janeiro de 2019. 
 
Art. 5°. O material encaminhado pelo artista, grupo ou coletivo, para a seleção de qualificação 
deverá estar acondicionado em envelope e/ou embalagem apropriada contendo: O NOME DO 
ARTISTA, do GRUPO ou do COLETIVO, com o TÍTULO DA EXPOSIÇÃO e o PORTIFÓLIO 
(conforme artigo 6°) junto com a FICHA DE INSCRIÇÃO assinada (anexo 1). 
 
Art. 6°.  OS PORTIFÓLIOS DEVERÃO CONTER: 
I- Documentação fotográfica em cores (fotografias) com no mínimo 05 (cinco) e no máximo 10 
fotos de trabalhos recentes, sendo a identificação registrada no verso (nome do artista, título, 
ano, Técnica, Dimensão da obra e demais dados que o artista julgue necessário).  
II- Caso o artista tenha e/ou queira enviar documentação sobre as obras e sobre sua trajetória 
artística, como folders, textos ou impressos em geral, não sendo esse item condição 
obrigatório para inscrever-se nesse Edital. 
III- Anexar Curriculum Vitae (restrito à identificação, formação artística e atividades culturais), 
com endereço, telefones para contato e e-mails. 
Parágrafo Único: As inscrições somente serão homologadas mediante o cumprimento do 
artigo 5º.  

 
Art. 7°. Não serão aceitas as obras originais (somente imagens/fotos das obras) para avaliação 
da Comissão de Seleção. 
 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/cultura/


Art. 8°. Serão aceitas inscrições de grupo de artistas ou coletivos, devendo encaminhar em um 
único envelope o portfólio do grupo ou de seus componentes com no máximo de 03 (três) 
fotos das obras de cada artista. 
 
Art. 9°. As informações gerais sobre datas e o programa de exposições a que se refere este 
edital poderão ser obtidas no Museu de Arte de Cascavel e/ou pelo telefone 45 3902-1370 
ramal 4121, no horário das 8hs às 17hs, de segunda à sexta-feira. 
 
Art. 10°. Os portfólios dos artistas inscritos, não selecionados, estarão à disposição para 
devolução na Coordenação do Museu de Arte de Cascavel a partir do dia 28 de janeiro de 
2019.  
 
Parágrafo Único: O artista não residente em Cascavel, que queira receber de volta seu 
portfólio deverá remeter junto com a sua inscrição, outro envelope já endereçado e selado 
para devolução.  
 
Art.11°. Os portfólios serão examinados e selecionados por uma Comissão de Seleção que será 
designada pela SECESP e composta por 3(três) membros, sendo: 01 (um) representante do 
Museu de Arte, 01 (um) representante da Setorial de Artes Visuais do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de Cascavel e por 01 (um) artista plástico de Cascavel a ser convidado pela 
SECESP. 
 
Parágrafo Único: Os critérios para seleção das obras serão: qualidade técnica e estética, 
pertinência poética e currículo artístico dos artistas proponentes. 
 
Art. 12°. Os artistas selecionados serão divididos entre os 2 (dois) espaços expositivos da 
SECESP, os quais são: Sala de exposições temporárias do Museu de Arte de Cascavel- MAC, 
Sala Verde da Biblioteca Pública Sandálio dos Santos (para artista novos, exposições diversas 
ou ligadas as letras e literatura). 
I- Ficará a cargo da Comissão de Seleção a escolha e distribuição dos artistas nos espaços que 
irão expor e as datas a serem realizadas, porém o artista poderá indicar suas preferências, 
como local e período de exposição, podendo ser atendido ou não, conforme orientação e 
decisão da Comissão de Seleção.  
II O período e o local de exposição serão informados através correspondência oficial do Museu 
de Arte de Cascavel, confirmando a seleção do artista ou grupo conforme os resultados 
divulgado no art. 4º . 
III - O número de obras a serem expostas não será necessariamente igual para todos os 
artistas, devido ao tamanho dos espaços serem diferentes e as singularidades das propostas e 
obras de cada artista. 
IV- As obras deverão ser entregues com antecedência de 10 (dez) dias antes da abertura da 
exposição e deverão ser retiradas até 07(sete) dias depois do término da mesma.  
V- O artista selecionado deverá confirmar sua participação ou desistência com antecedência 
de 45 dias, antes da abertura de sua exposição, devendo encaminhar por escrito uma carta 
justificando a sua desistência, endereçada para Museu de Arte de Cascavel – A/C Coordenação 
de Arte Visuais, conforme consta no art. 02º deste edital. 

 
Art. 13°. Aos artistas selecionados caberão as seguintes responsabilidades: 
I- Entregar e retirar as obras a serem expostas nas datas e prazos estabelecidos neste edital. 
II- Responsabilizar-se pelos encargos de embalagem e transporte das obras a serem expostas. 
III-O artista deverá providenciar e entregar com antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias 
antes da abertura da exposição, material para divulgação referente à sua exposição como: 
fotos das obras (3 ou 4 obras), releases e currículo sucinto para divulgação e produção de 
material visual da exposição. 



IV- Assinar o Termo de Compromisso com a Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, 
quando por ela solicitada. 
V- Colaborar com a divulgação da exposição. 
VI- Providenciar materiais e equipamentos para suas obras de Multimídia, Instalação, 
Performance e/ou outros meios provenientes de pesquisa em Artes Visuais Contemporânea, 
que não tenham disponíveis no Museu de Arte ou na SECESP.  
VII- Durante o período de exposição às obras não poderão ser retiradas do espaço de 
exposição até a data programada para seu término. 

 
Art. 14°. Cabe a SECESP, através da Coordenação do Museu de Arte de Cascavel - MAC, as 
seguintes atribuições: 
I- Divulgação de todos os eventos (exposições e mostras) via programa de exposições em 2019 
através do Portal do Município de Cascavel   no endereço 
http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/cultura/ e na página da SECESP, no Facebook, 
desde que seja atendido o previsto no inciso III do artigo 12º. 
II- A montagem e desmontagem das exposições, promovendo as condições técnicas básicas 
necessárias à produção das exposições deste edital. 
III- Durante o período de exposições, a SECESP/MAC se reserva o direito de realizar atividades 
paralelas nos espaços expositivos desde que não interfiram ou causem danos nas obras 
expostas. 

 
Art.15° A SECESP não realizará a contratação de seguro para cobertura das obras que estarão 
expostas nos espaços de exposição referenciadas neste edital, portanto, não se responsabiliza 
por danos, sinistros ou furtos de obras que possam vir a ocorrer durante o período da 
exposição. 
 
Art.16° Obras que tenham sido danificadas durante o transporte somente serão expostas caso 
o artista providencie seu restauro antes da abertura da exposição. 
 
Art. 17° Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela SECESP, através da Coordenação 
do Museu de Arte de Cascavel - MAC. 
 
Art. 18 O ato de inscrição do artista para o uso dos espaços de Exposições Temporárias da 
SECESP/ 2019, implica na plena aceitação das normas deste edital. 
 

Cascavel, 17 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BULGARELLI 
Secretário Municipal de Cultura e Esportes de Cascavel 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/cultura/


 
 

ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO EDITAL Nº 005/ 2018 
Para uso dos Espaços de Exposições Temporárias da Secretaria 

Municipal de Cultura e Esportes de Cascavel - SECESP/2019. 

1.Nome do Artista: (No caso de grupo ou coletivo nome do responsável) 
 

2.Nome Artístico ou do Grupo/Coletivo 3. CPF 

4.Nome dos Integrantes do Grupo Coletivo:(caso 

seja necessário anexar folha com nome de todos os 
integrantes do grupo ) 

4.1) 

4.2) 4.3) 

4.4) 4.5) 

4.6) 4.7) 

5.Endereço 6. Cidade/Estado 

7.CEP 8.Telefones de Contato 9. E-mail 

10.  Marque com X sua preferência pelo Espaço: 
(    )Museu de Arte de Cascavel    (   ) Sala Verde – Biblioteca Pública    

11.  Escreva o mês de sua preferência para realização da Exposição ou Mostra.  

12. Declaro estar de acordo e ciente das normas do edital nº 005/2018 . Envio meu portifólio para o registro 
da inscrição para uso dos Espaços de Exposições Temporárias da SECESP/2019. 
 
Cascavel,  ______de_______________de  20___. 
 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do Artista 
 

 

13. Currículo Artístico (Caso seja necessário, anexar folha extra na ficha de Inscrição) 

 
 
 
 
 
 

 


