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 REGULAMENTO – MOARC -    
MOARC - MOSTRA DE ARTES PLASTICAS DE CATANDUVA 

 

 

A Prefeitura de Catanduva por meio da Secretaria Municipal de 

Cultura realizará a MOARC - MOSTRA DE ARTES PLASTICAS DE CATANDUVA, 

com a finalidade de estimular artistas plásticos de Catanduva á 

produção e exibição de seus trabalhos. 

 

I - ORGANIZAÇÃO 

a. A Moarc – Mostra de Artes Plásticas de Catanduva é um evento 

organizado pela Secretaria Municipal de Cultura sem vinculo 

competitivo. 

 

II - PARTICIPAÇÃO  

a. Poderão participar artistas Plásticos com idade superior a 15 

anos. 

b. Os artistas poderão inscrever trabalhos inéditos (que não 

participaram nos anos anteriores, nos estilo acadêmico e/ou 

contemporâneo, nas categorias: Pintura, Desenho e Escultura. 

c. Cada Artista poderão inscrever até 3(três) trabalhos . 

d. Poderão ser inscritos trabalhos produzidos em 2019, 2020, 2021 

e 2022. 

e. Não serão aceitos trabalhos com materiais perecíveis e/ou 

frágeis que comprometam a apresentação das obras e a 

integridade física do local e do público. 

f. As dimensões não devem exceder 1,00m x 1.00m incluindo a 

moldura ou suporte para ser exposto. 

g. As esculturas não devem exceder 1.00m de altura e no máximo 30 

quilos. 

h. Desenhos e pinturas devem ser entregues com moldura ou suporte 

adequado. 

 

III - NÚMEROS DE VAGAS, INSCRIÇÕES E ENTREGA DE TRABALHOS  

a. Serão Aceitas 35 inscrições sendo que critério utilizado para o 

limite de vagas será a ordem de chegada e efetivação das mesmas 

mediante protocolo, a partir da data de abertura. 
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b. As inscrições serão Gratuitas e podem ser feitas de 04 de Julho 

até 29 de Julho das 9h00 as 12h00 e das 14h00 ás 16h30 ou até se 

esgotarem as vagas. 

c. Entregar e protocolar pessoalmente na Pinacoteca Municipal 

“João Nasser”, situada a Praça da independência, número 92 – 

Higienópolis – Catanduva–SP. 

c.1  Ficha de Inscriçâo: Disponível  no Site Da prefeitura 

Municipal de Catanduva (www.catanduva.sp.gov.br/cultura/). 

c.2  Trabalhos para exposição: 

d. A inscrição só será aceita mediante entrega dos subitens c.1 e 

c.2  

 

IV - EXPOSIÇÃO 

a. A MOARC - Mostra de Artes Plásticas de Catanduva será na 

Pinacoteca Municipal “João Nasser”, com cerimônia de Abertura no 

dia 11 de agosto de 2022, ás 20 horas, permanecendo aberta á 

visitação respeitando a todos os protocolos sanitários vigentes. 

A seu critério, a Secretaria Municipal de Cultura de Catanduva 

poderá alterar o formato da Moarc – Mostra de Artes Plásticas de 

Catanduva em caso de necessidade, visto que ainda enfrentamos a 

pandemia do Covid-19, para o formato online em seu canal oficial 

no youtube, permanecendo aberta até o dia 09 de Setembro de 

2022. 

 

V - PREMIAÇÃO  

  A título de incentivo cada artista plástico participante do MOARC 

- Mostra de Artes Plásticas de Catanduva, estará recebendo o prêmio 

estimulo que será uma viagem (sem acompanhante) a Casa de Portinari 

em Brodosqui/SP. 

a) Para que a viagem ocorra, será necessário que haja a adesão de 

pelo menos 50% dos participantes. 

 

VI - RETIRADA DOS TRABALHOS  

a. Os Trabalhos deverão ser retirados pessoalmente, após o 

encerramento da Mostra no período de 12 de Setembro á 16 de 

Setembro. 

b. Os trabalhos não retirados neste prazo ficarão á disposição da 

Secretaria Municipal de Cultura de Catanduva, que decidira sua 

destinação. 

http://www.catanduva.sp.gov.br/cultura/
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 VII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

     a. Todos os Participantes receberão certificados de 

participação, em até 15 dias após a exposição. 

     b. A prefeitura de Catanduva não se responsabiliza por danos 

que os trabalhos inscritos venham a sofrer, cabendo aos artistas 

assegurá-los contra riscos de qualquer  natureza. 

     c. Os trabalhos enviados não poderão ser retirados antes do 

término do evento . 

     d. As imagens(fotos e filmagens) dos trabalhos poderão ser 

utilizadas a critério da Organização para a divulgação do evento 

quando necessário. 

     e. No ato da Inscrição, o artista, automaticamente aceita 

todas as disposições deste regulamento. 

     f. Os casos omissos neste  regulamento serão decididos pela 

Secretaria de cultura de Catanduva. 

     g. Informações (17)3522-4815. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


