
                                                                                                                                                 

        FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE CULTURA

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 006/2018
Processo nº 013/2018

A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura, entidade de direito público criada através da Lei Municipal nº
6334 de 07 de março de 2005, torna público por este EDITAL, e DECLARA abertas as inscrições para o
34º Salão de Abril Nacional de Belas Artes de Franca e Regulamento Respectivo. 

OBJETIVO: O 34º SALÃO DE ABRIL NACIONAL DE BELAS ARTES DE FRANCA, SALÃO FIGURATIVO
DE LINGUAGEM ACADÊMICA TRADICIONAL, tem como objetivo despertar o interesse do público pelas
artes  plásticas  visando descobrir  e  divulgar  novos  talentos,  e  trazer  uma mostra  voltada  para  a  arte
Acadêmica.

DA REALIZAÇÃO DO SALÃO: Realizar-se-á na Pinacoteca Municipal Ângelo Pucci, na Casa da Cultura e
do Artista Francano “Abadias do Nascimento”, rua Oscar Brasilino dos Santos, 1531, Centro, Praça Carlos
Pacheco, Município de Franca/SP, no período de  24 de Abril à  24 de Maio de 2018 , permanecendo
aberta ao público de segunda à sexta, das 8h às 18h e aos sábados das 9h às 15h.

1. DAS INSCRIÇÕES 

1. O formulário de inscrição (anexo I) para o 34º Salão de Abril de Belas Artes será disponibilizado

pela internet no endereço:  www.franca.sp.gov.br e  http://feacfranca.sp.gov.br. Deverá ser preenchido em

letra de forma, assinado e enviado à Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”, à Rua Oscar Brasilino

dos Santos,  1531, Centro, Franca/SP, CEP 14.400.680, acompanhado de fotos das obras inscritas na

medida 15x21.

1.1. Deverá ser encaminhado com o formulário de inscrição (Anexo I):

1.1.1 Currículo resumido do Artista;

1.1.2 Descritivo conceitual da obra (máximo de uma lauda) conforme anexo II;

1.1.3  Ficha  técnica  contendo dados da Obra  (tamanho,  dimensões,  técnicas,  estilo,  nome do  artista)

conforme anexos III e IV;

1.1.4 Fotos impressas das obras e

1.1.5 Fotos enviada para o e-mail:  francapinacoteca@gmail.com em alta Resolução e nitidez (300DPI)

com todos os dados dos artistas e suas respectivas medidas.

1.2 Na PRIMEIRA FASE: As inscrições poderão ser feitas de 28 de Fevereiro à 29 de Março de 2018 por

fotos e documentação exigida no item1. As inscrições e e-mails que não estiverem na Pinacoteca até às

17h  da  data  limite  serão  desclassificadas,  não  valendo  a  data  de  despacho  pelos  Correios  ou

transportadoras para o cumprimento da data limite. As fotos coloridas das obras deverão ser impressas em

papel fotográfico, no tamanho de 15x21, devendo o artista inscrever 3 (três) obras do mesmo estilo. As

fotos deverão ser devidamente identificadas no verso com nome do artista, título da obra, técnica utilizada

conforme anexo III deste edital. Os trabalhos apresentados pelas fotos poderão ou não ser selecionados

para a Segunda Fase.

1.3 A Seleção por fotos será realizada no dia 28 de Março de 2018 e a divulgação no dia 29  de

Março de 2018.
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1.4 Para a inscrição não serão aceitos fotos em CDs, DVDs, Slides ou fotos de baixa resolução. As fotos

deverão ser entregues impressas.

1.5 Na SEGUNDA FASE: Os artistas selecionados na Primeira Fase deverão remeter os trabalhos

originais (os mesmos das fotos devidamente emoldurados e bem-apresentados) para  a  Pinacoteca

Municipal “Miguel Ângelo Pucci” até 17 de Abril de 2018.

1.5.1. Os trabalhos originais que não chegarem na Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci” até as

17:00 horas do dia 17 de Abril de 2018, serão desclassificadas, não valendo para esse prazo a data de

despacho pelos Correios ou transportadoras.

1.6  Os  resultados  de  seleção  e  premiação  serão  divulgados  pelo  site  www.franca.sp.gov.br e

http://feacfranca.sp.gov.br e https://www.facebook.com/CasaCulturaFranca/ em 21/04/2018.

1.7 A FEAC não se responsabilizará por danos que possam vir a ocorrer durante o transporte das  obras

ou período de exposição, causados pelo artista ou por terceiros.

1.8 Casos omissos serão resolvidos pela Pinacoteca Municipal com sua diretoria.

2. DAS OBRAS

2.1 O artista poderá inscrever 3 (três) obras, do mesmo estilo, nas seguintes categorias:

Pintura, Escultura e Desenho.

2.2 Os trabalhos deverão ser originais e inéditos, de sua própria autoria, datados, assinados e realizados

a partir de 2016 e nunca terem sido premiados em nenhum concurso.

2.3 As obras deverão ser entregues emolduradas (inclusive os painéis) e com ganchos para serem

pendurados, devidamente embalados e em condições de serem expostos.

2.4 Será obrigatório o preenchimento com letra legível ou de forma e a colagem das etiquetas de

identificação (use as etiquetas para obras disponibilizadas em anexo a este regulamento) no  verso

dos quadros, conforme anexo IV deste edital.

2.4.1 Caso a etiqueta do anexo IV não tenha espaço específico para colocar o valor monetário da obra,

o artista deverá utilizar para isso o espaço destinado à observações.

2.4.2 Não será aceito obras sem a especificação do seu valor monetário.

2.5 As obras participantes não poderão ser retiradas do local da exposição antes do término do 34º Salão

de Abril Nacional de Belas Artes.

2.6 Na SEGUNDA FASE as obras sem moldura não serão aceitas no ato da seleção e premiação (mesmo

sendo painéis, deverão ser emoldurados).

2.7 O envio das obras implicará na total aceitação de todas as disposições deste regulamento.

3. DO VERNISSAGE E DA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

3.1 As obras premiadas bem como as demais ficarão expostas no salão da Pinacoteca Municipal  “Miguel

Ângelo Pucci”, situada Rua Oscar Brasilino dos Santos, 1531, Centro, Franca/SP,  no  período  de  24 de

Abril à 24 de Maio de 2018, não podendo ser retiradas antes do término.
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3.2 As obras expostas deverão ser retiradas após a realização da Exposição no prazo máximo  de  10

(dez) dias após o término, conforme consta neste edital. O não cumprimento do  prazo  acarretará  na

destinação das obras para fins de doação.

4. RESPONSABILIDADE DO ARTISTA

4.1 O artista, ao assinar a sua ficha de inscrição, assume as seguintes responsabilidades:

a) Estar de acordo e ciente de que o seu currículo e as fotos enviadas para a seleção não serão devolvidos

em hipótese alguma e que estes farão parte de arquivo da Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”;

b) Estar de acordo que as obras não retiradas até a data limite acima estipulada no item 3.2 ficarão  a

disposição da Pinacoteca Municipal “Miguel Angelo Pucci”, inclusive com cessão definitiva de seus direitos

autorais, ou ainda, lhe dar o destino que entender aplicável. 

c) A Prefeitura de Franca com a Fundação Esporte Arte e Cultura – FEAC, a Divisão de Arte e Cultura e a

Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci” não se responsabilizarão por danos ou extravios no transporte

das obras.

d) No caso de danos acidentais ou extravio de obras à partir da entrega à Pinacoteca, nos termos desse

edital, a Fundação Esporte Arte e Cultura – FEAC restituirá ao artista o valor declarado nos termos do

presente edital.

e) A responsabilidade e as despesas de remessa e retirada das obras ocorrerão exclusivamente por conta

do artista.

5. DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO

5.1 O Concurso – categoria Arte Acadêmica tema livre.

5.2 A inscrição do participante é gratuita e se efetivará mediante as seguintes condições:

5.3 O preenchimento e assinatura da ficha de inscrição, atestando que o candidato está ciente de todas as

regras do Regulamento, que concorda com as regras, que autoriza a exposição  da  obra  inscrita,  bem

como a utilização da mesma, de seu nome, imagem, depoimentos e som de sua voz para divulgação,

exposição  e  do  resultado  do  jurado  técnico  e  artístico,  inclusive  para  utilização  sem  ônus  para  a

Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”.  O  candidato  fica  também  ciente  que  estará  sujeito  a

responder, se for o caso, por plágio, cópia indevida e demais crimes previstos na Lei do Direito Autoral.

6. DA PREMIAÇÃO

6.1 A Comissão de Seleção e Premiação será composta por 3 (três) membros artísticos e/ou técnicos

indicados pela Direção da Pinacoteca.

6.2 Serão irretratáveis e irrecorríveis todas as decisões da Comissão de Seleção e Premiação e  da

Comissão Organizadora.

7. DOS PRÊMIOS

7.1 O valor dos prêmios serão fixados em UFMF – Unidade Fiscal do Município de Franca, sendo que o

valor da UFMF para o exercício de 2018 é de R$ 57,93 (cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).
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7.2 O 34º Salão de Abril Nacional de Belas Artes poderá conferir os seguintes prêmios:

7.2.1 1º Lugar: “Medalha de Ouro”, referente ao valor de 55 (cinquenta e cinco) UFMF correspondente

ao valor de R$ 3.188,35 (três mil cento e oitenta oito reais e trinta e cinco centavos;

7.2.2 2º Lugar: “Medalha de Prata”, referente ao valor de 36 (trinta e seis) UFMF, correspondente ao

valor de R$ 2.086,92 (dois mil oitenta seis reais e noventa dois centavos);

7.2.3 3º Lugar: “Medalha de Bronze”, referente ao valor de 20 (vinte) UFMF, correspondente ao valor de

R$ 1.159,40 (um mil cento e cinquenta nove reais e quarenta centavos);

7.2.4 4º Lugar: “Menção Honrosa”, referente ao valor de 15 (quinze) UFMF, correspondente ao valor de

R$ 869,55 (oitocentos e sessenta nove reais e cinquenta e cinco centavos).

7.2.5 Todos os artistas participantes do Salão receberão certificados.

7.2.6 A Comissão Julgadora poderá criar e premiar com outras menções que acharem  necessárias  aos

artistas participantes da exposição, porém estas menções serão premiadas apenas com certificado, não

havendo premiação em dinheiro.

8. CRONOGRAMA

8.1 PRIMEIRA FASE:

Inscrições: De 28/02/2018 à 29/03/2018.

Seleção por fotos: Dia 30 de Março de 2018. 

Divulgação do resultado da seleção: Dia 02 de Abril de 2018.

www.franca.sp.gov.br,  http://feacfranca.sp.gov.br   e https://www.facebook.com/CasaCulturaFranca/

Envio das obras selecionadas: De 02 à 17 de Abril de 2018.

Divulgação do Resultado da Segunda Fase: 21 de Abril de 2018.

8.2 SEGUNDA FASE: Resultado da Premiação das obras selecionadas, dia 21 de Abril de    2018.

8.3 VERNISSAGE (ABERTURA DO 33º SALÃO DE ABRIL DE BELAS ARTES DE FRANCA): 24 de

Abril de 2018.

8.4 VISITAÇÃO PARA O PUBLICO: Pinacoteca Municipal Angelo Pucci,  na Casa da Cultura e do Artista

Francano “Abadias do Nascimento”, rua Oscar Brasilino dos Santos, 1531, Centro, Praça Carlos Pacheco,

Municipio de Franca/SP, no período de 25 de Abril à 25 de Maio  de  2018,  permanecendo  aberta  ao

público de segunda à sexta, das 8h às 18h e aos sábados das 9h às 15h.

8.5 DO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES.

8.5.1 O pagamento das premiações será feito em até quinze (15) dias após a divulgação do Resultado

da Premiação, em conta bancária do artista premiado e inscrito conforme o presente edital.

8.5.2 É imprescindível que a conta bancária para crédito da premiação seja em nome do artista inscrito

nos termos do presente edital.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1 A FEAC – Fundação Esporte, Arte e Cultura reserva-se o direito da não realização do presente

Salão de Abril, nos termos do presente edital, caso ocorra algum empecilho legal, poucas  inscrições

ou qualquer outro motivo que inviabilize sua realização, fazendo a necessária  divulgação  desses
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motivos e garantindo aos artistas inscritos a devolução de custos operacionais comprovados no envio de

sua inscrição e obras. 

9.2 Local para entrega e retirada das obras selecionadas:

Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci” - Rua Oscar Brasilino dos Santos, 1531, Centro, Franca/SP,

CEP 14.400.680, horário de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h .

Franca/SP, 27 de fevereiro de 2018.

__________________________________

Marlon Danilo Centeno
Presidente da Fundação Esporte arte Cultura

___________________________________

Elson Bonifácio 
Diretor de Esporte Arte Cultura e Lazer

____________________________________
Donício Cruz Antunes
Diretor Técnico da FEAC

___________________________________
Sérgio Baía
Chefe da Pinacoteca Municipal “Miguel Ângelo Pucci”
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