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COR IN RIO 

Arquidiocese de São Sebastião  

do Rio de Janeiro  

 

Regulamento para a participação na Exposição Radicar-se no Amor 

1 – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS: 

1.1 – O presente regulamento destina-se a selecionar obras artísticas para compor a exposição 
“Radicar-se no Amor”, que acontecerá no dia 15 de setembro de 2018 no Centro de Convenções 
Windsor Barra durante o seminário Cor in Rio. 

2 -DAS INSCRIÇÕES:  

2.1 - As inscrições estarão abertas entre os dias 15 de abril à 5 de agosto de 2018. 

2.2 – Poderão se inscrever quaisquer interessados de todas as idades. 

2.3 – As obras poderão ser individuais ou coletivas. 

2.4 – Serão aceitas inscrições de expressões artísticas variadas, como desenho, pintura, arte 
gráfica, gravura, escultura, poema, composição musical, fotografia, vídeo arte, dentre outras. 

2.5 – Composições musicais, declamações de poemas e demais apresentações só serão aceitas 
mediante encaminhamento de vídeo. 

2.6 - As inscrições deverão ser encaminhadas por e-mail para thecorinrio@gmail.com, contendo:  

a) no assunto do e-mail a palavra “exposição”; 

b) ficha do anexo A preenchida com os dados pessoais (em caso de autoria coletiva deverá ser 
enviada uma ficha para cada autor); 

c) ficha do anexo B preenchida com as informações da obra; 

d) foto da obra ou do projeto; e 

e) nos casos que se façam necessários para a identificação da obra deverão ser encaminhados 
mídias de áudio ou vídeo. 

2.7 –A inscrição para apresentação de obras na exposição não dará direito a participação no 
seminário. Para participar do seminário será necessário a inscrição pelo site corinrio.com.br. 

2.8 – As inscrições são gratuitas, porém os selecionados para a exposição deverão contribuir 
com uma taxa de 15 reais destinada a confecção do material expositivo. 

3 – DO RESULTADO:  

3.1 – As propostas serão avaliadas pela comissão e o resultado será divulgado na página do 
Facebook do Cor In Rio no dia 15 de agosto de 2018. 

3.2 – Os participantes serão informados do resultado por e-mail, bem como das demais 
orientações quanto a entrega e devolução das obras.  
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4 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

4.1 – Será proibida a comercialização das obras ou de qualquer outro artigo na exposição.  

4.2 – Os casos omissos neste regulamento serão julgados e resolvidos pela Comissão 
Organizadora. 
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COR IN RIO 

Arquidiocese de São Sebastião  

do Rio de Janeiro  

 

Anexo A 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Obs.: Em caso de mais de um autor, preencher uma ficha para cada um. 

Nome: 

Data de nascimento: RG: 

Paróquia: 

Endereço: CEP:  

Número: Complemento: 

Bairro:  Cidade: UF: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

Email: 

Título da(s) obra(s): 
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COR IN RIO 

Arquidiocese de São Sebastião  

do Rio de Janeiro 

 

Anexo B 

Informações sobre a Obra 

Título da obra: 

Denominação/ tipologia (ex.: pintura, desenho, vídeo arte etc): 

 

Materiais utilizados (ex.: papel, tela, grafite, argila etc): 

 

Técnica (ex.: modelagem, entalhe etc): 

 

Dimensões: Data de execução: 

Descrição (como é a obra): 

 

 

Histórico (a obra tem alguma história, escreva aqui): 

 

 

Observações (algo a acrescentar): 

 

 

 

Nome(s) do(s) autor(es) 

 

 


