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REGULAMENTO DO CONCURSO DE ARTES VISUAIS E LITERATURA DO I FESTIVAL DE 
ARTE E CULTURA DO IFMG – CAMPUS BAMBUÍ 

 
 
1- DO CONCURSO 
 
1.1 O Concurso de Artes Visuais e Literatura é organizado e promovido pela comissão organizadora 
do I Festival de Arte e Cultura do IFMG – Campus Bambuí, evento que integrará a programação da 
XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, entre os dias 29 de novembro e 03 de dezembro 
de 2021, com objetivo de valorizar as manifestações artísticas do IFMG – Campus Bambuí. 
 
1.2 O tema do concurso é Cultura e arte no desenvolvimento local e regional: expressões 
possíveis. 
 
1.3 Podem participar do concurso alunos regularmente matriculados IFMG – Campus Bambuí, em 
quaisquer níveis de ensino, e pessoas externas ao Instituto, desde que em trabalho coletivo com 
alunos da Instituição.  
 
1.4 Cada aluno poderá participar do concurso com apenas uma obra por categoria. 
 
 
2- DAS CATEGORIAS 
 
2.1 O concurso será organizado por meio de duas categorias, a saber: 
 
2.1.1 Artes visuais: 
Pintura: Óleo, acrílica, aquarela, guache, caseína, resina alquídica, afresco, encáustica, grafitti. 
Desenho de Humor: Cartum, charge, caricatura, tira de história em quadrinhos. 
Fotografia: Analógicas, digitais, intervenções fotográficas. 
 
2.1.2 Literatura: 
Poesia: poemas em verso ou em prosa poética curta. 
Prosa: contos, crônicas e ensaio artístico-cultural. 
 
 
3 - DAS INSCRIÇÕES 
 
 
3.1 As inscrições serão realizadas por meio de formulário próprio a ser divulgado no site do evento, 
a saber http://www.bambui.ifmg.edu.br/evento/i-festival-de-arte-e-cultura/uncategorised/i-festival-
de-arte-e-cultura, a partir das 8h do dia 26 de agosto até as 23h59 do dia 24 de setembro de 2021, 
mediante apresentação das seguintes informações: 

http://www.bambui.ifmg.edu.br/evento/i-festival-de-arte-e-cultura/uncategorised/i-festival-de-arte-e-cultura
http://www.bambui.ifmg.edu.br/evento/i-festival-de-arte-e-cultura/uncategorised/i-festival-de-arte-e-cultura
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Exclusivamente para Artes Plásticas: Preenchimento de formulário online próprio com 
informações pessoais do artista e da ficha técnica da obra (leia as informações necessárias no 
ANEXO I) e arquivo em PDF da imagem ou cópia fotográficas de obras.  
 
Exclusivamente para Literatura: Preenchimento do formulário online próprio com informações 
pessoais do artista e da ficha técnica da obra (leia as informações necessárias no ANEXO II) e 
cópia em PDF do texto, com todas as páginas numeradas e com o nome da obra no cabeçalho. Os 
textos devem ter no máximo 5.000 (5 mil) caracteres, sem tamanho mínimo permitido.   
 
3.2 O candidato inscrito neste concurso autoriza o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais a reproduzir, veicular e divulgar gratuitamente, para fins acadêmicos, 
a obra artística inscrita, por prazo indeterminado, de forma irrevogável, compreendendo a 
veiculação, fixação e reprodução do objeto deste concurso pela televisão, internet, DVD, material 
impresso e quaisquer outros meios de comunicação existentes ou que venham a ser criados, 
passíveis de veicular, transmitir e retransmitir o texto. 
 
3.3 Não serão aceitas inscrições que não apresentem a documentação devida. 
 
 
4- DA PRÉ-SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 
 
4.1 A obras inscritas serão pré-selecionadas por comissões compostas por um (1) membro da 
comissão organizadora e um (1) especialista nas áreas de Artes Visuais ou Literatura.   
 
4.1.1 A pré-seleção contará com 3 (três) critérios avaliatórios e, caso necessário, com 1 (um) critério 
classificatório: 
a) Os critérios avaliatórios da pré-seleção têm o objetivo de confirmar se a inscrição contempla as 
regras do concurso e serão: conferência de documentação e autoria; adequação da obra à 
categoria em que foi inscrita; pertinência da obra ao tema do concurso. 
b) O critério classificatório da pré-seleção tem o objetivo de qualificar tecnicamente a obra em sua 
categoria, observando indícios de originalidade. Será realizada por um especialista na área apenas 
no caso de haver maior quantidade de inscritos do que o determinado neste edital. 
 
4.1.2 Poderão ser classificadas, em cada categoria, até 20 obras na pré-seleção.  
 
4.1.3 Caso haja mais de 20 obras inscritas, as obras melhor pontuadas no critério classificatório 
descrito no item 4.1.1 (b) serão selecionadas. 
 
4.2 A comissão de pré-seleção se reserva o direito de não escolher nenhum dos trabalhos 
apresentados se entender que eles não reúnem as condições necessárias para premiação. 
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4.3 Os trabalhos selecionados serão avaliados por uma Comissão Julgadora, composta de 
profissionais e artistas locais e de outras regiões das categorias, e pelo público participante do I 
Festival de Arte e Cultura do IFMG – Campus Bambuí. 
4.3.1 A avaliação dos profissionais irá perfazer 80% (oitenta porcento) da pontuação geral da obra. 
4.3.2 A votação do público irá perfazer 20% (vinte porcento) da pontuação geral da obra e será 
contada pelos acessos e curtidas na plataforma do evento, o Padlet.   
 
5- DOS PRAZOS 
 
5.1 Os prazos de inscrição, pré-avaliação, resultado de pré-avaliação e período de julgamento 
serão publicados posteriormente na página do evento. 
 
5.2 O resultado e a premiação serão divulgados durante o I Festival de Arte e Cultura do IFMG – 
Campus Bambuí, entre os dias 29 de novembro e 03 de dezembro de 2021. 
 
6- DA PREMIAÇÃO: 
 
6.1 Entre os candidatos, serão selecionados cinco finalistas, que receberão menções honrosas e 
terão seus trabalhos e a reprodução deles publicada em e-book do Evento. 
 
6.2 O primeiro lugar de cada segmento – pintura, desenho de humor, fotografia, poesia e prosa –  
além das menções honrosas e da publicação, receberá um brinde surpresa, definido pela comissão 
organizadora. 
 
 
7- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
Caso a comissão organizadora decida trabalhar grupos de seleção e /ou julgadores, as decisões 
dessas comissões serão definitivas, não cabendo recursos contra as mesmas. 
 
7.1 A simples inscrição na Mostra pressupõe aceitação e concordância com os termos do presente 
Edital.  
 
7.2 Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos. 
 
7.3 Os autores dos trabalhos inscritos devem declarar que seus trabalhos não constituem plágio de 
espécie alguma. 
 
7.4 As produções premiadas terão sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e por prazo 
indeterminado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). 
 
7.5 Os trabalhos premiados serão utilizados sem fins lucrativos. 
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7.6 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do I Festival 
de Arte e Cultura. 
 
 
Bambuí, 26 de agosto de 2021. 
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(ANEXO I) ARTES VISUAIS: informações necessárias 
para preenchimento do formulário 

 
ATENÇÃO – Este anexo tem valor informativo e apresenta aos inscritos as informações que estes 
deverão ter em mãos no momento de preencher e enviar o formulário online disponível na página 
do evento, a saber http://www.bambui.ifmg.edu.br/evento/i-festival-de-arte-e-
cultura/uncategorised/i-festival-de-arte-e-cultura, a partir das 8h do dia 27 de agosto até as 23h59 
do dia 24 de setembro de 2021.  
 
Informações que deverão ser preenchidas no formulário de Artes Visuais: 
 

1) Nome completo dos artistas (obrigatório)  
 

2) Nomes artísticos  
 

3) Vínculo com o IFMG Bambuí (estudante / comunidade externa) (obrigatório 
informar)  

 
4) Modalidade:     ( ) Pintura ( ) Fotografia ( ) Desenho de humor (obrigatório informar) 

 
5) Título da obra:  

 

6) Processo (em caso de fotografia) – Informar se colorido ou P&B 
 

7) Release / Apresentação da obra (até 200 caracteres) 
 

8) Técnica utilizada:  
 

9) Medidas / Dimensão / Tamanho da obra original: 
 

10) Ano de produção: 
 

11)  Upload do RG do artista responsável em arquivo de imagem ou PDF 
 

12) Upload do arquivo com a reprodução da obra:  
 
 
 

 

http://www.bambui.ifmg.edu.br/evento/i-festival-de-arte-e-cultura/uncategorised/i-festival-de-arte-e-cultura
http://www.bambui.ifmg.edu.br/evento/i-festival-de-arte-e-cultura/uncategorised/i-festival-de-arte-e-cultura
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(ANEXO II) LITERATURA: informações necessárias 
para preenchimento do formulário 

 
ATENÇÃO – Este anexo tem valor informativo e apresenta aos inscritos as informações que estes 
deverão ter em mãos no momento de preencher e enviar o formulário online disponível na página 
do evento, a saber https://www.bambui.ifmg.edu.br/evento/i-festival-de-arte-e-
cultura/uncategorised/i-festival-de-arte-e-cultura, a partir das 8h do dia 27 de agosto até as 23h59 
do dia 24 de setembro de 2021.  
 
Informações que deverão ser preenchidas no formulário de Literatura: 

 

1) Nome completo dos artistas (obrigatório)  
 

2) Nomes artísticos  
 

3) Vínculo com o IFMG Bambuí (estudante / comunidade externa) (obrigatório informar)  
 

4) Modalidade:     ( ) Pintura ( ) Fotografia ( ) Desenho de humor (obrigatório informar) 
 

5) Título da obra:  
 

6) Release/Resumo / Apresentação da obra 
 

7) Ano de produção: 
 

8) Segmento                (   ) prosa      (   ) poesia 
 

9) Upload do RG do artista responsável em arquivo de imagem ou PDF 
 

10) Upload do arquivo com a obra em PDF sem nenhuma identificação do autor.   
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.bambui.ifmg.edu.br/evento/i-festival-de-arte-e-cultura/uncategorised/i-festival-de-arte-e-cultura
https://www.bambui.ifmg.edu.br/evento/i-festival-de-arte-e-cultura/uncategorised/i-festival-de-arte-e-cultura

