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REGULAMENTO 

 

III Mostra de Arte “Aspectos do Folclore Paulista” 

*Edição virtual 

A Secretaria de Turismo e Cultura, por meio da Área de Museus, Patrimônio e Arquivo 

Históricos realizará no período de 03 de agosto a 14 de agosto, a III Mostra de Arte “Aspectos do 

Folclore Paulista”, que terá o lançamento de seu catálogo digital em 03 de agosto, no endereço 

eletrônico https://www.taubate.sp.gov.br/turismoecultura/. 

 

 Das Inscrições: 

 

1.1 Excepcionalmente, as inscrições desta edição da Mostra de Arte “Aspectos do Folclore 

Paulista”, serão realizadas exclusivamente através de e-mail eletrônico. 

1.2 Para participação na mostra, artistas interessados deverão enviar imagens das obras e o 

arquivo preenchido da ficha de inscrição (ANEXO) para o e-mail 

areademuseus.taubate@gmail.com, com o assunto III Mostra de Arte “Aspectos do Folclore 

Paulista” seguido do nome do artista. 

1.3 As inscrições serão recebidas entre os dias 13/07/2020 e 28/07/2020 digitalmente pelo e-

mail  constante no item 1.2. 

1.4 As imagens das obras inscritas deverão estar em alta resolução, no formato JPEG (JPG), 

com tamanho de no mínimo 300dpi e 2 MB, com boa qualidade e enquadramento. Deve retratar a 

obra de arte com precisão e não poderá apresentar interferências (reflexos e sombras), distorções e 

efeitos digitais. O arquivo deverá estar identificado com o título da obra e o nome do artista. 

1.5 Cada artista poderá inscrever até 03 obras de sua autoria, nos segmentos de pintura, 

desenho, escultura e  modelagem, com o tema “Aspectos do Folclore Paulista”. 

1.6 Artistas menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar autorização dos pais ou 

responsável (ANEXO II). 

1.7  No ato da inscrição, os artistas autorizam a liberação dos direitos autorais das imagens 

das obras inscritas por prazo indeterminado a todas as finalidades que guardem relação com a III 

Mostra de Arte “Aspectos do Folclore Paulista”. 

 

https://www.taubate.sp.gov.br/turismoecultura/
mailto:areademuseus.taubate@gmail.com
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 Das obras: 

 

2.1 As obras inscritas deverão atender ao segmento pintura ou desenho (óleo, pastel, 

aquarela, carvão, etc.), não ultrapassando as dimensões de 100x120cm e escultura e modelagem 

com altura máxima de 120cm. 

2.2 Informações sobre a obra ou o artista que não estejam discriminados na ficha de 

inscrição, não serão adicionados ao catálogo digital. 

2.3 Serão aceitas obras produzidas a partir de 2015. 

 

 Das disposições finais: 

 

3.1. A presente Mostra de Arte é aberta a qualquer artista plástico interessado em participar e 

será realizada gratuitamente. 

3.2 Tendo em vista a necessidade de conter a disseminação do COVID – 19, a III edição da 

mostra de arte será realizada totalmente por meio digital, desde a inscrição a publicação do catálogo 

com as obras inscritas.  

3.3 Os casos omissos serão resolvidos pelos servidores da Área de Museus, Patrimônio e 

Arquivo Históricos. 

Taubaté, 10 de julho de 2020. 

 

 

Fernando Paschoal de Oliveira 

Gestor da Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Históricos 

 

 

José Ferreira Silva 

Respondendo pelo Expediente da Secretaria de Turismo e Cultura 
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ANEXO 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

III MOSTRA DE ARTE “ASPECTOS DO FOLCLORE PAULISTA” 

Nome completo: 

Nome artístico (legenda): 

Data de nascimento:___/___/___ 

Endereço completo: 

E-mail: 

Telefone: 

Link de rede social do artista (opcional): 

Currículo resumido do artista: 

 

- Obra 1: 

Título: 

Técnica e suporte: 

Dimensão:  

Data: 

- Obra 2: 

Título: 

Técnica e suporte: 

Dimensão: 

Data: 

- Obra 3:  

Título: 

Técnica  e suporte: 

Dimensão: 

Data: 

OBS: Para obras bidimensionais, utilizar, sem a moldura, o formato: altura x largura, em centímetros. Para obras 

tridimensionais, utilizar: altura x largura x profundidade, em centímetros. 

(   ) Li e estou de acordo com o regulamento da “XVI Mostra de Arte do Vale do Paraíba, Região Serrana e Litoral Norte” 

(   ) Autorizo a publicação da imagem da obra de minha autoria e também do link de rede social do artista    

ASSINALAR COM X 
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(MODELO) 

ANEXO II 

AUTORIZAÇÃO  

III Mostra de Arte “Aspectos do Folclore Paulista” 

 

 

Eu,_____________________________________________, portador da cédula de 

identidade nº______________________________ e CPF nº ______________________________, 

responsável pelo menor  ____________________________________________ estou ciente e 

autorizo sua participação na III Mostra de Arte “Aspectos do Folclore Paulista” nos moldes do 

presente regulamento. 

 

 

Taubaté,     de                          de  2020. 

 

 

 

 

______________________________ 

Nome por extenso 

______________________________ 

RG 
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ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 

 

 - Serão aceitas as inscrições que contenham no corpo do e-mail as informações mínimas 

necessárias, ou seja, as mesmas da ficha (anexo do regulamento), seguida da frase "Li e estou de 

acordo com o regulamento". 

 

 

 - A autorização dos pais ou responsável (ANEXO II) pela participação de menores de idade 

deverá ser assinada e digitalizada.  

 


