
SALÃO
DE ARTE
JUVENIL

Inscrição: 02/05 a 01/06/2015 na 

G a l e r i a  d o  C C B E U

V o t a ç ã o :  0 8  a  1 8 / 0 6 / 2 0 1 5

Premiação: 20/06/2015

Regulamento

Art.1º: As inscrições para o 6ª Salão 

de ARTE JUVENIL CCBEU - serão 

realizadas na Galeria de Artes do 

MABEU/ CCBEU, de 02 de maio  a 01 

de junho de 2015 no horário de 9h 

às 12h e de 14h às 19h30 de 

segunda a sexta e sábado de 9h às 

12h, mediante preenchimento de 

requerimento e observadas as 

seguintes condições:

1. Ter entre 7 e 14 anos;

2. Apresentar  2 (dois) trabalhos 

devidamente emoldurados no 

tamanho máximo final de 30 x 40 

cm;

3.No ato da inscr ição faz-se 

necessário a presença de um 

responsável para preencher termos 

de aceitação e conhecimento do 

presente regulamento e ficha de 

inscrição;

4. Apresentação dos trabalhos em 

perfeitas condições de exposição;

5. Os trabalhos deverão ter sido 

produzidos entre 2014 e 2015;

6. Apresentar cópia da certidão de 

nascimento no ato da inscrição.

Art 2º: A temática e material a serem 

utilizados pelos candidatos é de 

inteira escolha de cada participante.

Art 3º: A seleção e premiação dos 

trabalhos concorrentes serão 

realizadas por dois júris: um popular 

que votará no 1° e 2°  lugares, e por 

uma Comissão  espec ia l  que 

premiará o  1°e 2°  lugares.

Art 4º: Aos participantes premiados 

serão outorgados os seguintes 

prêmios:

Juri Popular:

1. Primeiro prêmio: R$ 300,00 

(Trezentos reais)

2. Segundo prêmio: R$ 200,00 

(Duzentos reais)

Júri Especial:

1. Primeiro prêmio: R$ 300,00 

(Trezentos reais) e ½ bolsa de 

estudos no CCBEU por um semestre

2. Segundo prêmio: R$ 200,00 

(Duzentos reais) e ½ bolsa de 

estudos no CCBEU por um semestre

A r t  5 º :  O  C C B E U  n ã o  s e 

responsabiliza por eventuais danos 

causados aos trabalhos inscritos, 

cabendo ao responsável de cada 

participante segurá-los contra 

qualquer risco.

Art 6º: Os trabalhos inscritos para a 

6ª Mostra de ARTE JUVENIL CCBEU 

deverão ser retirados no período de 

22 a 30 de junho de 2015 no CCBEU. 

O CCBEU entende que se o trabalho 

não for retirado no período acima 

citado, significa que o mesmo foi 

doado para o acervo CCBEU, 

podendo o CCBEU fazer o uso que 

lhe convier.

TÉCNICA/CATEGORIA 
TÉCNICA/CATEGORIA 

OBRA 1 OBRA 2 



FICHA DE INSCRIÇÃO DADOS PESSOAIS

NOME: _______________________________________________________________________________________________________________ NASCIMENTO ___________________________________________

ENDEREÇO ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TELEFONE _________________________________________________________________________________________ E-MAIL ____________________________________________________________________

  
SOBRE OS TRABALHOS INSCRITOS

OBRA 1 - TÍTULO: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO TÉCNICA DO TRABALHO (ex: acrílica s/ tela; colagem s/ papel); ___________________________________________________________________

________________________________________________________________    DIMENSÕES: _______________________________________________________________ ANO: ________________  

RECIBO DE INSCRIÇÃO

Nº de Inscrição: ___________________

DADOS PESSOAIS

NOME: _________________________________________________________________________________________________________________ 

TRABALHO RECEBIDO POR: _________________________________________________________ DATA: ________________________

   

  

Nº de Inscrição: ___________________

OBRA 2 - TÍTULO: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESPECIFICAÇÕES / DESCRIÇÃO TÉCNICA DO TRABALHO (ex: acrílica s/ tela; colagem s/ papel); ___________________________________________________________________

________________________________________________________________    DIMENSÕES: _______________________________________________________________ ANO: ________________  

Retirada dos trabalhos: 22 a 30/06/2015

CRONOGRAMA
Período de Inscrição: 02/05 a 01/06/2015

Votação: 08 a 18 de junho de 2015

Premiação: 20 de junho às 10h na galeria de artes do CCBEU

Retirada dos trabalhos: 22 a 30/06/2015

GALERIA DE ARTE

DO CCBEU 
Trav. Padre Eutíquio, 1309

Batista Campos, Belém - Pará

Tel: (91) 3221-6100

CEP: 66023-710

SALÃO
DE ARTE
JUVENIL

SALÃO
DE ARTE
JUVENIL

Belém _____/_____/2015

Eu ___________________________________________________________________ aceito todos os

itens do presente regulamento.

1ª Testemunha: ___________________________________________________

2ª Testemunha: ___________________________________________________   
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