
Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Florianópolis  
Secretaria Municipal do Continente 

Regulamento para Apresentação de Propostas para Exposições na Casa do Artista do Continente – 
Vera Sabino

1. PARTICIPAÇÃO

1.1 A participação para o calendário de exposições individuais ou coletivas da Secretaria Municipal do 
Continente é aberto às diferentes linguagens visuais.

1.2 Poderão participar do processo de seleção artistas brasileiros e estrangeiros (preferencialmente residentes 
no Continente de Florianópolis).

2. INSCRIÇÕES

2.1 As propostas que serão analisadas deverão ser encaminhadas no período de 20 de dezembro de 2009 a 
20 de janeiro de 2010, em envelope lacrado ou por e-mail: 

SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTINENTE
Rua João Evangelista da Costa, 827 – Coloninha – Florianópolis, SC www.pmf.sc.gov.br/continente
E-mail: silviojr@pmf.sc.gov.br
Telefone: (48) 3271-7900

2.2 A inscrição será feita através de ficha própria (em anexo), preenchida e assinada.

2.3 As propostas deverão conter, além da ficha:

-Portfólio com currículo artístico documentado;

-06 (seis) fotos coloridas de obras criadas recentemente e devidamente identificadas (título, técnica, 
dimensões e data);

-Texto detalhado e explicativo sobre o projeto, com justificativas e objetivos da exposição proposta;

2.4 Serão anuladas as inscrições que não atenderem aos termos do presente regulamento.

3. SELEÇÃO

3.1 A análise das propostas estará a cargo de uma Comissão de seleção, constituída pela Secretaria 
Municipal do Continente, que analisará prioritariamente o conteúdo dos projetos e currículos.

3.2 As propostas poderão ser aprovadas na íntegra ou parcialmente, bem como exposições coletivas podem 
ser sugeridas.

3.3 No caso de projetos de autoria coletiva, recomenda-se indicar um representante para que possa ser 
contatado quando necessário.

3.4 As decisões da Comissão são soberanas e irrevogáveis, não cabendo recurso nem apelação;

4. RESULTADO DA SELEÇÃO

4.1 O resultado da seleção será comunicado por escrito aos interessados.

4.2 Os artistas não selecionados terão o prazo de 15 dias, após a divulgação da seleção, para retirada, junto à 
Secretaria Municipal do Continente, do material encaminhado.

4.3 As propostas seladas serão devolvidas pelos correios, não se responsabilizando a Secretaria Municipal 
do Continente por possíveis extravios e/ou danos. 

4.4 Os artistas selecionados deverão confirmar sua presença junto a Secretaria Municipal do Continente, 
através de assinatura de um Termo de Responsabilidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a 
partir da data de recebimento do comunicado de seleção. 

5. É DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTINENTE 

Os artistas selecionados pela comissão terão a sua disposição: 

5.1 Espaço físico para a realização da exposição. 

5.2 Produção da exposição. 

5.3 Assessoria técnica de montagem e desmontagem da exposição. 

5.4 Divulgação na Home page da SMC, com as obras constantes da exposição. 

 

6. É DE RESPONSABILIDADE DO(S) ARTISTA(S) 

6.1 Respeitar o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal do Continente e cumprir o compromisso 
assumido no ato da inscrição de expor as obras cujas fotos orientam sua seleção 

6.2 Retirar os trabalhos todos os dias da Casa do Artista, pela vulnerabilidade do local, ao final do seu dia. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 A inscrição implica na automática e plena concordância com os termos deste Regulamento 

7.2 Em concordância com o artista proponente, a Coordenação da Secretaria Municipal do Continente 
determinará o período da exposição; este poderá indicar o mês de sua preferência. 

7.3 Havendo divergência entre o projeto aprovado e o apresentado, a Coordenação da Secretaria Municipal 
do Continente se reserva o direito de tomar as providências cabíveis. 

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e pela Diretoria da Secretaria Municipal 
do Continente. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

 
TÍTULO DA EXPOSIÇÃO: ________________________________________________________ 
 
NOME COMPLETO: _____________________________________________________________ 
 
NOME ARTÍSTICO: _____________________________________________________________ 
 
DATA DE NASCIMENTO: ________________________________________________________ 
 
LOCAL DE NASCIMENTO: _______________________________________________________ 
 
EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL:                                                    
 
EXPOSIÇÃO COLETIVA: 
 
CPF: ____________________________ 
 
IDENTIDADE: ___________________ ÓRGÃO EMISSOR: ________  UF:_________________ 
 
ENDEREÇO: ____________________________________________________________________ 
 
CIDADE:___________________________________ UF:__________  CEP:__________________ 
 
E-MAIL: ________________________________________________________________________ 
 
TELEFONE RESIDENCIAL:____________________________ 
 
TELEFONE COMERCIAL: _____________________________ 
 
TELEFONE CELULAR: ________________________________ 
 
 
 
 

____________________________________ 
ASSINATURA 
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