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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 

1ª MOSTRA DE ARTES DE COLOMBO 
 

REGULAMENTO 
 

I – REALIZAÇÃO: 
ARTIGO 01 A 1.ª Mostra de Artes de Colombo é uma realização do Departamento de 

Cultura e é uma promoção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, 
Lazer    e Juventude da Prefeitura Municipal de Colombo, destina-se 30 
vagas para artistas residentes em Colombo e 10 vagas para   convidados 
das cidades vizinhas: Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais e Pinhais. 

  
ARTIGO 02  Será realizada no dia 24 de Junho de 2017 com início às 10 horas e 

término às 18 horas no Pavilhão Auditório da Regional Maracanã- 2º 
Andar.  Rua Dorval Ceccon 664 – Dentro do Colombo Park Shopping- 
Bairro Fátima Colombo. 

 
II – OBJETIVOS: 

 
ARTIGO 03  A 1. ª Mostra de Artes de Colombo tem como objetivos principais: 

- Incentivar e valorizar a criatividade dos artistas plásticos do município: 
- Fomentar a cultura através das artes plásticas e visuais (performance) no 
município; 
- Educar através da arte difundindo valores; 
- Dar acesso a arte e a cultura aos munícipes, 

 
III – INSCRIÇÕES 

 
ARTIGO 04  A inscrição pode ser solicitada pelo e-mail: 

cultura.colombo@yahoo.com.br ou pelos fones 3656.8041 e 3656-6423 
 

ARTIGO 05  As inscrições são gratuitas podendo ser realizadas de 15 a 30 de maio de 
2017 , diretamente no  Departamento de Cultura ou encaminhadas via 
correio para a Rua XV de Novembro, 105, CEP 83.414-000 – Colombo – 
Paraná. Também poderão ser digitalizadas com assinatura e aceite do 
regulamento e enviadas pelo e-mail acima.  

 No ato da inscrição deverão conter os seguintes documentos: 
 - Ficha de inscrição; 
 - Breve currículo do artista; 
 - 3 Fotos das obras em ângulos diferentes com descrição de material 

utilizado, técnica, tamanho e ano da execução das obras; 
 
ARTIGO 06  Serão aceitos 3 trabalhos inéditos de cada artista nas seguintes 

categorias:  
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 - Desenho; 
 - Pintura; 
 - Escultura; 
  
 E NAS CATEGORIAS:  

           - Instalação será somente uma por artista individual ou grupos de até 4 
artistas; 

           - Fotografia até no máximo 8 por artista;  
           - Performance uma apresentação de até no máximo 8 minutos, 

composta por no máximo 4 artistas. 
 
ARTIGO 07 O transporte das obras e o deslocamento do artista será de sua inteira 

responsabilidade, não tendo o Departamento de Cultura que arcar com 
quaisquer despesas; 

 
ARTIGO 08  A Seleção dos trabalhos que comporão a mostra, caso exceda o número 

determinado, será avaliada por uma comissão formada por especialistas em 
artes. O resultado da seleção será divulgado até o dia 05/06/17.  

 
ARTIGO 09  A montagem da mostra deverá   contar com a participação do artista e 

supervisão do curador da mostra, indicado pelo Departamento de Cultura 
de Colombo e/ou pela comissão julgadora; 

 
ARTIGO 10  Os participantes receberão certificados de participação da 1ª Mostra de 

Artes de Colombo. 
 
ARTIGO 11   Serão premiados os vencedores de cada categoria por menção honrosa.  
 
ARTIGO 12 Para a premiação será levado em conta os seguintes quesitos: 
                      - Originalidade; 
                      - Contexto social; 
                      - Criatividade. 
 
ARTIGO 13 A comissão organizadora da mostra não oferece seguro das obras, nem se 

responsabiliza por acidentes ocorridos durante a montagem e a 
apresentação das mesmas. 

 
ARTIGO 14 A montagem da mostra será feita no dia 23/06/2017 das 17h00 às 20h00 e a 

desmontagem no mesmo dia do evento após 18:00horas. 
 
ARTIGO 15 O material de suporte para montagem das obras será de inteira 

responsabilidade do próprio artista. 
 
ARTIGO 16 Os casos omissos serão julgados pela comissão até 5 horas antes da 

mostra, dúvidas diretamente com o Departamento de Cultura pelos 
telefones: 3656-6423/3656-8041 e pelo e-mail: 
cultura.colombo@yahoo.com.br 

 
                                                                                        Rita de Fátima Straioto de Souza 
 

Diretora do Departamento de Cultura 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 
                            DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 

 

1.ª MOSTRA DE ARTES DE COLOMBO 
 
 
 
Nome:   
 
Endereço: 
 
Cidade:  Estado: 
 
Contato: telefone                           celular:                        e-mail: 
 
Categoria: (   ) desenho  (   ) pintura  (   ) escultura (  ) Instalação (   ) fotografia (   ) performance 
 
Descrição breve das obras:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro que li e estou ciente do regulamento:  
 
 
Nome: Assinatura: 
 

 

 

Departamento de Cultura:                                                   Assinatura: 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO –  

 N° _____ 

Recebido em ____de___ de 2017. 
 (a ser preenchida pela 

 Comissão Organizadora ) 
 


