
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T O 
 

O Município de Cascavel, através da Secretaria 

Municipal de Cultura e Museu de Arte de 

Cascavel-MAC, torna público, para conhecimento 

dos artistas interessados, que no período de 13 de 

setembro a 13 de Outubro de 2017 estarão 

abertas as inscrições para a 20ª Mostra 

Cascavelense de Artes Plásticas. 
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1. OBJETO 

 A 20ª Mostra Cascavelense de Artes Plásticas é uma realização do Município de Cascavel, através 

Secretaria Municipal de Cultura / Museu de Arte de Cascavel e tem como objetivo: fomentar, difundir e valorizar a arte 

contemporânea, estimular a criatividade, incentivar o aprimoramento e a pesquisa em artes visuais, e registrar a 

produção de novas poéticas visuais que propiciem o desenvolvimento artístico regional e nacional. 

 Os trabalho incritos serão avaliados por uma Comissão Julgadora composta de 3 membros podendo ser  artistas 

plásticos, críticos de Arte ou pessoas de notório saber artístico na área, escolhidos pela Secretaria Municipal de Cultura 

de Cascavel e com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, os quais selecionarão e premiarão os trabalhos que irão 

participar da 20ª Mostra Cascavelense de Artes Plásticas, realizado no Museu de Arte de Cascavel-MAC. 

 
2. CONDIÇÕES 

 A participação na 20ª Mostra Cascavelense de Artes Plásticas é aberta a qualquer artista brasileiro, ou 

estrangeiro radicado no Brasil, com idade igual ou superior a 18 anos, completos na data da inscrição; 

 As inscrições podem ser realizadas para duas categorias de obras: Convencional e Não Convencional: 

 Na categoria convencional todo artista deverá inscrever 03 (três) obras inéditas, em apenas uma das 

modalidades artísticas como: pintura, desenho, gravura, escultura, objeto e fotografia. (Obras dípticos e 

trípticos serão consideradas obras únicas); 

 Na categoria não convencional é limitada a uma unidade a participação de obras não convencionais 

resultantes de qualquer processo de criação, pesquisa e experimentação, em forma de mídia contemporânea 

(instalação, performance, videoteipe, audiovisuais, néon, laser, holografia e outras), para as quais 

acham-se disponíveis pontos de energia elétrica de 110 volts; 

 Cada artista poderá se inscrever em apenas uma categoria, seja ela convencional ou não 

convencional. 

 A obra a que se refere o item 2.2.2 deverá ser acompanhada de projeto detalhado em escala e/ou vídeo, sem 

qualquer modificação posterior, ficando os trabalhos de montagem, operação, preservação, manutenção e 

desmontagem  da obra, sob inteira responsabilidade do artista. 

Observação: toda obra pertencente ao item 2.2.2, que exija montagem, manutenção, operação e preservação, 

deverá estar pronta no local designado pela curadoria até um dia antes da abertura da mostra, sob pena do artista não 

participar e ter sua inscrição cancelada; 

 Ocorrendo falhas técnicas (não eliminadas em 24 horas pelo autor) que impeçam o funcionamento normal das 

obras, estas serão retiradas da mostra pela comissão organizadora; 

 Durante a apresentação de Performance e de outras formas de Mídia, será vedada a comunicação do artista com 

a comissão de seleção e premiação; 

 O artista aceito com obras não convencionais (performance ou happening) apresentará seu trabalho no transcurso 

da 20ª Mostra Cascavelense de Artes Plásticas, por meio de cronograma a ser estabelecido em conjunto com 

a comissão organizadora; 

 As obras bidimensionais e instalações de parede deverão ter dimensões máximas de 2m x 

2m; as obras tridimensionais e instalações de 2m x 1.5m x 3m(h), com peso inferior a 50 kg; 

 Não serão aceitos para seleção obras de artistas falecidos, trabalhos escolares, artesanais, cópias, bem como 

obras executadas com material deteriorável ou que prejudiquem outros concorrentes e/ou comprometam a integridade 

física do edifício onde a mostra for apresentada, ou trabalhos que foram premiados em outros salões. 

 Observação: Montagens em acrílico ou acetato devem ser priorizadas em relação à 

utilização de vidro, pois eventuais danos serão de responsabilidade do artista. Trabalhos 

executados sobre papel ou tela deverão ser montados em suporte adequado para exposição; 
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3. INSCRIÇÃO 

 As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 13 de setembro a 13 de outubro de 

2017. 

 O Regulamento, a ficha de inscrição ( anexo I e II), etiquetas de identificação das obras (Anexo III) e ficha modelo 

de Currículo (Anexo IV), podem ser encontradas no Portal do Município de Cascavel, no endereço 

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

 A inscrição deverá ser feita mediante o preenchimento de ficha própria (Anexo I ou II), digitada, ou em letra de 

forma legível, devidamente impressa, assinada e encaminhada pessoalmente ou pelo correio para o Museu de Arte 

de Cascavel, em envelope lacrado contendo a seguinte descrição externa: 

 
DESTINATÁRIO 

20ª MOSTRA CASCAVELENSE DE ARTES PLASTICAS | 2017 

Museu de Arte de Cascavel – MAC 

Rua Mato Grosso 2909 – Centro 

CEP. 85.812-025 

 

REMETENTE 

(Informar nome e endereço completo) 

Observação: Os artistas não residentes no município de Cascavel, deverão remeter sua 

inscrição em envelope lacrado, exclusivamente por meio da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, pelo serviço de SEDEX com AR, contendo as mesmas informações do item 3.3 

deste regulamento. 

 O Artista ou o grupo deverá enviar junto a ficha de inscrição, cópia do cadastro de pessoa física do ministério da 

fazenda (CPF) e cédula de identidade (RG) ou documento equivalente se for estrangeiro. 

 Não será aceita inscrição por e-mail, somente pessoalmente no Museu de Arte ou pelo 

Correio. 

 As inscrições postadas após o dia 13 de outubro de 2017, não serão aceitas sob nenhuma justificativa. 
 

4. APRESENTAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 O envelope deverá conter a ficha de inscrição devidamente preenchida, impressa e assinada pelo artista (no caso 

de grupo ou coletivo usar ficha do anexo II) e 01 (um) CD, DVD ou pen drive com o portfólio das obras, identificado 

com o nome do artista e a documentação a seguir, em arquivos separados: 

a) Currículo resumido constando a formação artística, atuação na área, nome completo e nome artístico (anexo III). 

b)Apresentação das obras concorrentes em arquivo PDF ( imagens em alta resolução, acima de 300dpis, com dados 

de cada obra conforme consta na ficha de inscrição) 

 
Obras Bidimensionais: Apresentar fotos das 3 (três) obras concorrentes, podendo ter imagens da 

mesma obra em ângulos diferentes que permitam perceber detalhes, desde que não 

ultrapassem 10 fotos no total. 

Obras Tridimensionais: Apresentar fotos das 3 (três) obras concorrentes, podendo ter imagens da 

mesma obra em ângulos diferentes que permitam perceber melhor os volumes, desde que não 

ultrapassem 10 fotos no total. 

Obras Não Convencionais: Para obras na modalidade Instalação, o inscrito deverá apresentar um só 

trabalho, com pelo menos 3 (três) fotos da obra, podendo ter imagens da mesma obra em 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/cultura/
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Observação: A montagem da obra para exposição é de inteira responsabilidade do artista, devendo a mesma estar 

pronta conforme observado no item 2.4 deste regulamento. 

 Para obras na modalidade Vídeo-Arte o artista deverá entregar o trabalho na forma de Pen drive ou CD/DVD (que 

servirá de original para a sua reprodução). Caso a apresentação do trabalho envolva estrutura e equipamentos 

especiais o artista deverá providenciá-los, bem como apresentar memorial descritivo de montagem e manutenção da 

obra; 

 Pen drive, CD/DVD e link na internet, serão aceitos para efeito de inscrições nas categorias vídeo-arte, Instalação 

ou Performance. Deverão ter duração máxima de 5 minutos, repetindo seu conteúdo até o final; As obras aprovadas 

nestas categorias deverão observar o item 4.2 deste regulamento, para sua exibição na exposição da mostra. 

 As obras deverão ser inéditas em exposições coletivas e produzidas a partir de janeiro de 2015; 

 As obras  inscritas deverão apresentar-se em perfeitas condições de serem expostas; 

 

ETAPA I 

5. DA PRÉ-SELEÇÃO DAS OBRAS 

 A Pré-seleção das obras será realizada através do portfólio de inscrição, nos dias: 17 e 18 de outubro de 2017, 

pela Comissão de Seleção e Premiação que selecionarão as obras que deverão ser enviadas para etapa II, (seleção 

e premiação) que será feita nos dias 01 e 02 de novembro/2017. 

 As fichas de inscrição e os portfólios artísticos serão recebidas até o dia 17 de outubro de 

2017, as 09h:00 (desde que com data e carimbo de remessa até o dia 13 de outubro/2017, 

conforme item 3.6), após esta data os artistas e obras estão automaticamente desclassificados 

do evento. 

 O artista que tiver suas obras pré-selecionadas será informado do resultado da pré-seleção via edital a ser 

publicado na internet no Portal do Município de Cascavel, na página da Secretaria Municipal de Cultura, no dia 19 

de outubro de 2017 (conforme item 6.8), e ainda comunicados por email e/ou por telefone para que enviem as 

obras para a avaliação de seleção e premiação que ocorrerá no dia 01 e 02 de novembro/2017. 

 As obras selecionadas deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço: 

MUSEU DE ARTE DE CASCAVEL 

Rua Mato Grosso, 2909 Centro. 

CEP 85812-025 Cascavel – PR 

 
Importante: As obras para etapa II que não estiverem no Museu de Arte de Cascavel a disposição da Comissão 

de Seleção e Premiação até o dia 01 de novembro até as 9h00, serão desclassificadas da participação e da 

premiação da 20ª Mostra Cascavelense de Artes Plásticas 

 As obras selecionadas deverão ser encaminhadas com identificação no verso da obra utilizando as etiquetas do 

anexo III. 

 

ETAPA II 

6. DA SELEÇÃO , PREMIAÇÃO  E  DIVULGAÇÃO  DOS RESULTADOS 

 A Comissão de Seleção e Premiação poderá escolher entre um e três dos trabalhos inscritos (obras 

bidimensionais e tridimensionais), dependendo das características de cada obra (material, tamanho, peso, etc.) e do 

espaço físico destinado para o Salão; 

 A Comissão de Seleção e Premiação lavrará ata imediatamente após as etapas de trabalhos (pré-seleção, 

seleção e premiação), cujo texto será publicado no impresso do evento, fundamentando os critérios da premiação; 



4 

 

 A Comissão de Seleção e Premiação deverá conferir 3 (três) prêmios destaque na 20ª Mostra Cascavelense de 

Artes Plásticas 2017, sendo: Prêmio da Prefeitura de Cascavel, Prêmio Secretaria Municipal de Cultura e Prêmio 

MAC|Museu de Arte de Cascavel no valor bruto de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada; (sendo que estas 

obras passarão a fazer parte do acervo do MAC. 

 Dos valores mencionados no item 6.3, serão deduzidos os impostos legais. 

 As premiações serão pagas pela seguinte dotação orçamentária: 

Ação 2048 - Promoção de atividade culturais: 3339031000000000000 

 Cada proposta artística (portfólio) será avaliada individualmente, por cada membro da Comissão de Seleção, que 

emitirá seu julgamento fundamentado considerando nos critérios estabelecidos deste regulamento. 

 Os critérios para seleção das obras serão: qualidade técnica, estética, pertinência poética e 

contemporaneidade da proposta. Para premiação final as obras não serão classificadas por 

categoria, suporte ou outro critério. A escolha será simplesmente das três melhores obras 

apresentadas dentre todas as que foram selecionadas. 

 A lista dos artistas pré-selecionados (etapa I) e selecionados para a mostra (etapa II) será publicada na 

imprensa em geral e no portal da Secretaria de Cultura de Cascavel 

(http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/cultura/) após a Comissão de Seleção e Premiação encerrar os trabalhos 

(vide cronograma  item 11.2); 

 Os selecionados serão comunicados pela Coordenadoria de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura de 

Cascavel por email e/ou telefone, constantes na ficha de inscrição. A divulgação dos premiados será feita durante 

cerimônia de abertura do Salão; 

 A Comissão de Seleção e Premiação poderá recusar obras pré-selecionadas durante o 

processo de seleção e premiação, conforme o critério de avaliação, cujas obras não 

corresponderem as imagens enviadas. 

 

7. DIVULGAÇÃO DO SALÃO 

 Ao ser selecionado, o artista automaticamente autoriza a Secretaria de Cultura de Cascavel a reproduzir os 

trabalhos selecionados e o Currículo Artístico, para utilização (divulgação) na imprensa, catálogos, postais, livros e 

outros impressos, audiovisuais e meios eletrônicos (web e e-mail), se responsabilizando pelos direitos autorais de 

fotografias de suas obras de autoria de terceiros; 

 
8. MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SALÃO 

 A Montagem e Curadoria da exposição serão de responsabilidade do Setor do Museu de Arte de Cascavel, sendo 

sua única atribuição, ouvida as orientações a respeito pela Comissão de Seleção e Premiação, a elaboração de plano 

de montagem e distribuição das obras no local destinado à exposição. 

 A desmontagem das obras estará a cargo da Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel, sendo que o retorno 

das obras e sua embalagem serão de responsabilidade do artista. 

 O artista tem a obrigação de embalar adequadamente seus trabalhos. O transporte de ida e volta das obras será 

de inteira responsabilidade do artista selecionado e as obras somente serão devolvidas nas mesmas embalagens que 

foram entregues/remetidas à Mostra; 

 A montagem de obras não convencionais, e/ou que necessitem de equipamentos especiais, serão de inteira 

responsabilidade do artista, que contarão com a assessoria da equipe do Museu de Arte de Cascavel, naquilo que for 

possível; 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/cultura/)
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9. DEVOLUÇÃO DAS OBRAS 

 Os Artistas selecionados residentes em Cascavel/PR deverão retirar as respectivas obras, no mesmo local da 

inscrição, após o 2º dia do encerramento do Salão; 

 O artista não residente em Cascavel, deverá no término da exposição da mostra entrar em contato para informar 

como será feita a devolução das obras e por qual transportadora deverá ser enviada sua obra. 

 
Lembrando: O custo e despesas da devolução das obras, serão de inteira responsabilidade do 

artista participante. 

 

 Aos artistas selecionados, não residentes em Cascavel/PR, a Comissão Organizadora do Salão poderá remeter 

de volta os trabalhos selecionados, unicamente pela empresa transportadora indicada pelo artista no ato da inscrição, 

com frete a cobrar para o próprio artista, e desde que essa empresa recolha as obras no Museu de Arte de Cascavel 

em horário pré-combinado com a Comissão Organizadora. Caso a transportadora indicada pelo artista não aceite a 

remessa das obras nessas condições, o artista terá até 30 dias, a contar do encerramento da exposição, para retirar 

pessoalmente suas obras; 

 Após 30 dias do encerramento do salão, cessará a responsabilidade dos órgãos promotores pela guarda e 

conservação das obras, sendo-lhes dado o destino que se julgar conveniente; 

 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Inscrições e obras que por seu ineditismo e forma de expressão, se encontrem fora das modalidades, e/ou 

características estabelecidas nesse Regulamento até poderão ser remetidas, mas somente serão encaminhadas pela 

Comissão Organizadora do Salão à Comissão de Seleção de Premiação se suas condições de execução forem 

viáveis; 

 A Comissão de Seleção não aceitará obras que exijam cuidados especiais de segurança e que ofereçam 

qualquer tipo de risco à segurança dos visitantes, em especial das crianças; 

 A Comissão Organizadora da 20ª Mostra não se responsabilizará por possíveis atrasos dos 

Correios ou transportadoras, caso algumas inscrições não cheguem até 17 de outubro (etapa 

I pré-seleção), e no dia 01 de novembro (etapa II seleção e premiação) não serão aceitas fora 

destes prazos. 

 No caso de dano da obra, o artista será comunicado e deverá tomar as providências necessárias para sanar os 

problemas, antes do julgamento das obras, eximindo os promotores de qualquer responsabilidade; 

 Os artistas não poderão retirar as obras selecionadas até o término da Mostra; 

 Aos membros da Comissão Organizadora e da Comissão de Seleção e Premiação é vetada a participação como 

expositores.; 

 A assinatura da ficha de inscrição implica na aceitação integral desse Regulamento; 

 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora não 

cabendo recursos; 

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 Informações sobre o regulamento poderão ser esclarecidas pelo MAC|Museu de Artes de Cascavel / Secretaria 

Municipal de Cultura de Cascavel, pelo telefone (45) 3902-1370 ramal 4121 falar com Antonio Carlos ou Leandro no 

horário das 08h às 17h. 
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 Cronograma 

Inscrição: 13 de setembro a 13 de outubro/2017; 

Etapa I - Pré-seleção através dos portfólios das inscrições: 17 e 18 de outubro/2017; 

Etapa II - Seleção e Premiação das obras: 01 e 02 de novembro/2017; 

Divulgação dos resultados: http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/cultura/ 

Etapa I: 19 de Outubro/2017 

Etapa II: 06 de Novembro/2017 

Montagem da Mostra: de 6 a 9 de novembro/2017; 

Abertura: 10 de novembro/2017 ás 20 horas no Museu de Arte de Cascavel e 

entrega da premiação; 

Encerramento: 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

Cascavel, 05 de setembro de 2017 

 

 

 

 

   Luciano Marcelo Pietro Biaggi              Antônio Carlos Machado  

Diretor de Ação e Difusão Cultural           Coordenador de Artes Visuais 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

apoio: realização: 

 
 
 
 
 

 

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

