REGULAMENTO
2ª GALERIA DE ARTE A CÉU ABERTO 2022
POESIA
Estamos juntos novamente, dividindo espaços, sem máscaras, e agora?
Queremos possibilitar reflexões, instigar sentimentos, provocar novos olhares com foco nas
soluções, repletos de esperança e otimismo. As artes, que inflamam nossa sensibilidade e
resiliência, foram escolhidas para ser a fonte inspiradora desse projeto.
O pior já passou, agora nos encontramos novamente, nas ruas, nas escolas, nas praças,
prontos para construir um novo momento. Usando de linguagens artísticas (poesia, da
fotografia e pintura/desenho), propomos a tarefa de ressignificação desse momento, que
possa inspirar a criação de uma nova realidade.
1. DA GALERIA
A Galeria a Céu Aberto é um movimento que promove espaços para a expressão artística por
meio do desenho e pintura, poesia e fotografia, num formato em que todos podem ter
acesso com segurança. É um “Museu de Artes” que dialoga com os espaços urbanos, onde
os muros da cidade se transformam em grandes painéis de contemplação, reflexão e beleza.
O tema dessa segunda edição é “Reconectar, Ressignificar para construir”.
2. DO TEMA
O mundo está em transformação, agora mais acelerado do que nunca. Pensando nisso e
consciente que as interpretações e sensibilidades de cada um são cada vez mais
importantes, o Instituto Alpha Lumen propôs o uso das linguagens artísticas como tarefa de
ressignificação desse momento, de maneira a inspirar nossa travessia.
O tema "Reconectar, Ressignificar para construir” foi escolhido pela crença no amanhã e na
superação das dificuldades atuais. Um estímulo à sensibilidade e fortalecimento da nossa
evolução pessoal e construção de uma sociedade melhor.
3. DAS CATEGORIAS
● A Galeria está aberta para 4 categorias:
✔ Alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental,
✔ Alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental,
✔ Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio,
✔ Categoria aberta: 18 anos de idade ou mais.
4. DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS
● No período de 28/04 a 21/05, acessar o site www.alphalumen.org.br e preencher a
ficha de inscrição;
● A inscrição será gratuita.

5. DA OBRA
● Capa participante poderá inscrever apenas uma (01) obra;
● A obra deverá ser obrigatoriamente relacionada ao tema do evento (item 2);
● A obra deverá ser escrita dentro das configurações da “máscara” que pode ser
acessada durante a submissão do poema, no link galeria.alphalumen.org.br
● A obra deverá ser individualmente produzida pelo participante sem o auxílio de
terceiros;
● A obra NÃO PODE SER DE CARÁTER COMERCIAL OU INSTITUCIONAL com finalidade
publicitária ou de promoção a pessoas físicas, jurídicas, organizações ou clubes;
● A obra deverá ser inédita, não tendo sido reproduzida anteriormente, seja em meio
impresso, seja em eletrônico;
● Caberá à comissão organizadora e ao júri oficial definir trabalhos não apropriados para
a competição.

6. DA AVALIAÇÃO
● A seleção dos trabalhos a serem expostos será realizada por uma comissão julgadora
composta por professores, colaboradores e profissionais de arte, sem ônus, designados
pela comissão organizadora;
● A comissão julgadora avaliará as obras e elegerá uma (01) de cada categoria para ser
premiada, conforme os critérios de avaliação.
7. DOS CRITÉRIOS QUE SERÃO AVALIADOS
●
●
●
●

Criatividade;
Originalidade;
Comunicabilidade;
Qualidade (uso dos recursos expressivos da língua portuguesa).

8. DO RESULTADO E PREMIAÇÃO
● O resultado será divulgado no dia 3 de julho.
● Premiação:
✔ 3º ano ao 5º ano do Ensino fundamental
1º Lugar - Vale-livro valor 150,00
2º Lugar - Vale-Livro valor 100,00
3º Lugar - Vale-Livro valor 50,00
✔ 6º ano ao 8º ano do Ensino fundamental
1º Lugar - Vale-livro valor 150,00
2º Lugar - Vale-Livro valor 100,00
3º Lugar - Vale-Livro valor 50,00

✔ 9º ano a 3ª Série do Ensino Médio
1º Lugar - Vale-livro valor 150,00
2º Lugar - Vale-Livro valor 100,00
3º Lugar - Vale-Livro valor 50,00
✔ Categoria aberta, 18 anos ou mais
1º Lugar - Vale-livro valor 150,00
2º Lugar - Vale-Livro valor 100,00
3º Lugar - Vale-Livro valor 50,00

9. CRONOGRAMA
● Prazo de Inscrição, elaboração da obra e submissão dos trabalhos: 28 de abril a 21 de
maio de 2022;
● Webinares especiais: 06 de maio a 24 de maio de 2022
● Avaliação da comissão julgadora: 21 de maio a 23 de maio de 2022
● Divulgação dos trabalhos selecionados para a exposição: 24 de maio de 2022;
● Exposição das obras: 26 de maio a 30 de maio de 2022;
● Divulgação dos resultados e entrega dos prêmios: 4 de junho de 2022.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
● A simples inscrição no concurso representa a aceitação do participante das normas
contidas neste regulamento, ficando o participante resguardado por tais normas;
● As decisões da comissão julgadora são soberanas, não cabendo recurso em qualquer
instância;
● Serão desclassificados os desenhos que não se enquadrarem neste regulamento;

Comissão Organizadora
Instituto Alpha Lumen

