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                                         MOSTRA VIRTUAL «ENCONTRO PARA DEPOIS»

REGULAMENTO

1 - Da Realização

1.1 - A Mostra Virtual “Encontros Para Depois” é uma realização do Grupo Setorial de Artes Plásticas

e Visuais da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – FUNDART 

2 - Do Objetivo

Numa reflexão, à partir deste momento tão relevante que estamos vivendo, esta Mostra Virtual tem a 

finalidade de despertar o interesse público pelas artes plásticas e visuais, garantindo o acesso da 

população à arte e à cultura, buscando a valorização e a difusão de obras de artistas da cidade, além 

da valorização de obras de artes nas mais diversas linguagens, como pintura, escultura, desenho, 

gravura, colagem, fotografia, arte digital, objetos, instalação, grafite, audiovisual e assim promover o 

estímulo à criação artístico cultural.

É impossível, enquanto humanidade, sairmos ilesos de uma pandemia. Como numa guerra, os 

sobreviventes devem repensar suas vidas e seus valores. Artistas, como agentes de transformação 

social, são aqueles que, de forma poética, conseguem apreender e reinventar o mundo que nos cerca.

Por isso essas reflexões, de onde surgirão criações inéditas para nossa Mostra Virtual.

3 - Da Exposição

A mostra será virtual, pela plataforma Instagram @artesvisuaisubatuba

4 - Da Participação

Poderão participar da Mostra os artistas locais, pessoa física, residentes e domiciliados em Ubatuba

pelo menos ha 02 anos, maiores de 18 anos, desde que atendam o disposto neste regulamento.



5 - Das inscrições e da entrega das obras

5.1 - As inscrições de obras na Mostra Virtual “Encontros para Depois” deverão ser realizadas até o 

dia 30 de maio de 2021. A Mostra Virtual terá início no dia 10 de junho.

5.2 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

- Título da obra; 

- Técnica;

- Materiais utilizados;

- Dimensões;

- Data da Produção

- Breve depoimento sobre a obra.

5.3 - Na inscrição, o artista deverá anexar uma mini biografia de até 10 linhas 

5.4 - Cada artista poderá inscrever-se com  até 02 obras e enviar 01 arquivo de imagem (de boa

qualidade visual) de cada obra inteira, fotos de detalhes ou um vídeo de até 01 minuto detalhando a obra

ou o processo criativo.

5.5 - A inscrição deverá ser realizada apenas via email nos endereços:

katiazimberger@gmail.com

ericasanches.arte@yahoo.com

Parágrafo único

O inscrito autoriza a liberação dos direitos autorais, de imagem e de transmissão de voz, por prazo 

indeterminado, para a execução, gravação sonora, fotos ou filmagem, bem como das respectivas 

difusões em qualquer meio de transmissão, seja ele impresso ou eletrônico, pela Fundação de Arte e 

Cultura de Ubatuba e pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, para qualquer finalidade.

Os trabalhos deverão ser inéditos (não poderão ter sido publicados ou postados em nenhuma rede 

social, e deverão ter sido produzidos no período em que se iniciou a pandemia, março de 2020 até 

agora, impreterivelmente, sob pena de não aceitação para esta mostra).



6 - Da Seleção

6.1 - Não haverá seleção, a aceitação se dará pela conformidade com este regulamento, considerando

diretrizes como adequação à esta reflexão proposta, ineditismo e data de produção da obra.

A Comissão Organizadora será formado por 04 membros, coordenadora, suplente e mais 02 integrantes

do Grupo Setorial de Artes Plástica e Visuais da Fundart.

7 - Disposições Finais

7.1 - O artista, ao enviar sua inscrição, cede os direitos de imagem e autoriza a Fundart e ao Grupo

Setorial de Artes Plásticas e Visuais a difundir e/ou publicar imagens resultantes do trabalho selecionado.

7.2 - É de responsabilidade do artista toda e qualquer dano causados à terceiros, inclusive ocorrências

à Lei 8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

7.4 - Todos os casos omissos à este Regulmento serão decididos pela Comissão Organizadora, não

cabendo quaisquer recursos sobre suas decisões.

FUNDART - Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba - Setorial de Artes Plásticas e Visuais


