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 Art.1º: As inscrições para a XIX Mostra de Arte CCBEU "PRIMEIROS PASSOS" serão realizadas na Galeria de Arte 

do CCBEU, no período de 08 novembro a 07 de dezembro de 2010, no horário de 9h às 12h e de 13h às 19h30, 
mediante preenchimento de requerimento e observadas as seguintes condições:
I- Não ter participado de nenhuma exposição individual, ser maior de 16 anos e não ter sido premiado com o 1º 
prêmio em versões passadas deste salão.
II - Apresentar  03 (três) trabalhos nem mais nem menos, devidamente emoldurados de qualquer tamanho sendo 
que não poderão ultrapassar o limite máximo de 1m de largura (horizontal) por 2,50m de comprimento (vertical) 
cada trabalho.
III - As obras consideradas pelos inscritos como tríptico, serão consideradas cada parte como uma obra, ou seja, 
um tríptico será considerado como as três obras necessárias para inscrição;
IV - Preencher termos de aceitação e conhecimento do presente regulamento e ficha de inscrição;
V - Apresentação dos trabalhos em perfeitas condições de exposição;
VI -  As obras deverão ter sido produzidas em 2010;
VII - Apresentar currículo atualizado e cópia da identidade no ato da inscrição.
Art. 2º: A temática e material a serem utilizados pelos candidatos é de inteira escolha de cada artista participante.
Art 3º: Cada participante poderá se inscrever em uma categoria.
I - As categorias aceitas são: pintura, desenho, gravura, escultura, objeto, fotografia, instalação e vídeo.
II- No caso de obras inscritas como instalação e vídeo, cada inscrito deverá inscrever apenas uma obra.
III- No caso de Instalação as medidas máximas serão de 2,5m de altura por 2m de largura.
IV- Os vídeos e filmes deverão ter no máximo 05 minutos de duração e devem estar gravados em modo looping.
V- Nos casos das propostas que utilizem equipamentos eletrônicos, os mesmos deverão ser fornecidos e 
instalados pelo próprio inscrito.
Art. 4º: A seleção e premiação dos trabalhos concorrentes serão realizadas por uma comissão especial composta 
por três membros, indicados pela gerência de arte e cultura do Centro Cultural Brasil - Estados Unidos e aprovados 
pelo Conselho Administrativo.
Art. 5º: Aos participantes premiados serão outorgados os seguintes prêmios:
I -  Primeiro prêmio: R$ 3.000,00 (Três mil reais)
II - Segundo prêmio: R$ 2.000,00  (Dois mil reais)
III- Terceiro prêmio: R$ 1.000,00   (Mil reais)
IV - Prêmio Aquisição Especial Fotografia: Uma câmera Fotográfica LOMO
Parágrafo Único: O primeiro, segundo e terceiro lugares doarão o conjunto de suas obras premiadas para integrar 
o acervo do CCBEU.
Art. 6º: O CCBEU não se responsabiliza pelas obras que não forem retiradas no prazo estipulado e por eventuais 
danos causados aos trabalhos inscritos, cabendo ao artista segurá-los contra qualquer risco.
Art. 7º: Os candidatos não classificados para a XIX Mostra de Arte CCBEU "PRIMEIROS PASSOS" deverão retirar 
seus trabalhos no período de 03 a 20/01/2011, mediante apresentação da ficha de inscrição, não 
responsabilizando o CCBEU por qualquer dano que os trabalhos venham a sofrer por descumprimento deste 
artigo.
Parágrafo Único - O período de 02 a 28/01/2011 são para retirada dos trabalhos selecionados observando-se o 
disposto neste artigo.
Art. 8º: As despesas com locomoção e todos os demais necessários para participação de trabalhos na XIX Mostra 
de Arte CCBEU- "PRIMEIROS PASSOS" serão de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato.
Art. 9º: Os casos omissos ao presente regulamento serão decididos pela comissão de artes da Galeria do CCBEU 
"ad referendum" do Conselho de Administração, que exercerá sua ratificação.
Declaro fazer a doação das obras de minha autoria inscritas no Salão, caso eu não retire os trabalhos inscritos 
dentro do prazo estabelecido, conforme o Art 7° e P. Único.     
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Belém,                de                                                                 2010                      

Eu _______________________________________________________________
aceito todos os itens do presente regulamento.

Testemunha 1:______________________________________________________

Testemunha 2: ______________________________________________________
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Abertura da Mostra: 15 de dezembro de 2010

Inscrições de 8/11 a 7/12
Abertura: 15/12 às 19h
Exposição de 16/12 a 31/01/11
Devolução dos trabalhos não selecionados: 03 a 20/01/11
Devolução dos trabalhos selecionados 02 a 28/02/11

Realização:
Apoio Cultural:

{ {,

1º Primeiro prêmio: R$ 3.000,00 (Três mil reais)
2º Segundo prêmio: R$ 2.000,00  (Dois mil reais)
3º Terceiro prêmio: R$ 1.000,00   (Mil reais)
4º Prêmio Aquisição Especial Fotografia: Uma câmera Fotográfica LOMO
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