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Regulamento do Concurso de Artes do
9º Congresso das APACs

"NINGUÉM É IRRECUPERÁVEL”
O Concurso de arte é uma iniciativa da Comissão
Organizadora do 9º Congresso das APACs, a ser realizado nos dias
22 a 25 de junho de 2022.

CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHOS
Os trabalhos deverão ser inéditos e originais, obedecer ao tema
“NINGUÉM É IRRECUPERAVEL – Jubileu das APACs – 50 anos” e
desenvolvidos de forma individual, podendo ser orientados por artistas plásticos,
terapeutas ocupacionais, etc.

PARTICIPAÇÃO:
Cada APAC deverá organizar um concurso interno entre os
recuperandos de todos os regimes, objetivando escolher o melhor trabalho
artístico.
A premiação do trabalho vencedor ficará a cargo da APAC. O trabalho
vencedor irá representar a respectiva APAC no Concurso de Artes do 9º
Congresso das APACs.
Cada APAC poderá apresentar apenas 01 (um) trabalho no Concurso
de Artes do 9º Congresso das APACs.
Os trabalhos que não forem coerentes com o tema e não obedecerem
às exigências, automaticamente serão desclassificados.
Poderão ser apresentados trabalhos em desenho, pintura, cerâmica,
grafite, linha, entre outras formas de expressão artística e artesanal.

“Ninguém é irrecuperável.”
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O concurso terá uma única etapa, que será realizada durante o
decorrer do congresso.
Nesta fase, a avaliação dos trabalhos será feita pelos congressistas
participantes, através de voto único a ser depositado em uma urna exclusiva
para esse fim e colocada nas dependências do local do evento (SESC – Venda
Nova).
Uma comissão julgadora, composta por cinco membros, irá computar
os votos, sendo a mesma, a instância máxima de decisão final, caso haja
empate.

REGULAMENTO:
IDENTIFICAÇÃO / INSCRIÇÃO / JULGAMENTO
A ficha de inscrição será entregue no local do Congresso. Serão
preenchidas duas vias, ficando uma com o representante da APAC e a outra
será encaminhada para a Comissão Organizadora do concurso. No verso do
trabalho, devem ser registrados os seguintes dados:
➢ Nome completo do recuperando
➢ Nome e endereço da APAC
➢ Tipo de Trabalho:
( ) desenho

( ) pintura

( ) cerâmica

( ) grafite

( ) linha

( ) Outro: ______________________________________________.
Os trabalhos ficarão expostos em área específica no local do 9º
Congresso, para que possam ser apreciados e escolhidos por todos os
participantes.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
No julgamento dos trabalhos, serão considerados: coerência ao tema
proposto, desenvolvimento da ideia na perspectiva positiva, criatividade, arte,
originalidade, etc.

“Ninguém é irrecuperável.”
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PREMIAÇÃO
O Trabalho Artístico vencedor do Concurso de Artes do 9º Congresso
das APACs receberá da FBAC o prêmio no valor de R$ 500,00 (Quinhentos
reais).

DIVULGAÇÃO
O resultado final do concurso será divulgado no final do 9º Congresso
em momento definido durante a programação do mesmo.

Itaúna, 21 de fevereiro de 2022

VALDECI ANTONIO FERREIRA
Coordenador-geral do 9º Congresso das APACs

“Ninguém é irrecuperável.”

