
 

 

O QUE É O ARTE NO PRAÇA 

O Arte no Praça é um projeto que visa destacar os artistas da região há 3 anos, em 2019 acontece a 4º 

edição, onde em comemoração aos 10 anos do Shopping Praça da Moça e 60 anos de Diadema, os artistas 

inscritos terão os mesmos materiais para fazer pinturas do tema Shopping Praça da Moça ou ambos os temas.  

Após período para pintura as obras ficarão expostas no Shopping Praça da Moça, onde serão votadas 

pelo público geral e júri especializado.  

 

REGULAMENTO 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1 Incentivar e premiar a criatividade artística.  

1.2 Promover e divulgar a arte de forma ativa e participativa 

1.3 Contribuir para dinamização de atividades artísticas de reconhecimento em Diadema, 

promovendo a cidade. 

 

2. LOCAL E DATA DO CONCURSO 

 

2.1 O concurso acontecerá no Shopping Praça da Moça, localizado na Rua Manoel da Nobrega, 712 – 

Centro – Diadema/SP entre os dias 11 de abril a 06 de junho de 2019, de acordo com o cronograma 

abaixo: 

2.1.1 Inscrição: 11 a 21 de abril de 2019 

2.1.2 Validação dos candidatos: 22 a 28 de abril de 2019 

2.1.3 Período para pintura: 29 de abril a 06 de maio de 2019 

2.1.4 Exposição das obras:  A partir de 13 de maio de 2019 

2.1.5 Votação: 13 a 31 de maio de 2019 

2.1.6 Premiação: 06 de junho de 2019 

  



 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Os Artistas interessados em participar deverão se inscrever através do hotsite do evento, 

hospedado no site www.shoppingpracadamoca.com.br, informando: 

3.1.1 Nome artístico 

3.1.2 Nome completo 

3.1.3 Data de Nascimento 

3.1.4 CPF 

3.1.5 Endereço 

3.1.6 Telefone 

3.1.7 Portfólio de obras (em arquivo anexado ou link) 

3.1.8 Opção de participação: 1 (uma) ou 2 (duas) categorias: 

 (Shopping Praça da Moça – obrigatória | Diadema 60 anos – opcional) 

 

3.2 A inscrição é gratuita e deve ser realizada de 06 à 14 de abril de 2019.  

3.3 Serão selecionados no máximo 20 artistas – 10 em cada categoria 

3.4 Para realização do concurso serão necessários no mínimo 5 inscritos em cada categoria, podendo 

o mesmo participante se cadastrar nas 2 categorias.  

3.5 As telas medindo 100cm X 100cm serão fornecidas pela organização do evento. 

3.6 As tintas e pincéis serão fornecidas pela organização do evento:  

3.6.1 Tinta: conjunto com 12 cores não tóxica, solúvel em água com acabamento semi brilhante 

da marca “Acrilex ou Corfix” 

3.6.2 Pincéis: Kit com 4 pincéis: sendo um tamanho 4, tamanho 8, tamanho 10 e tamanho 12 – 

uma unidade de cada 

 

3.7 As obras deverão ser pintadas obrigatoriamente em um espaço dentro do Shopping, cedido sem 

custo aos participantes durante o período determinado em 2.1.3 

3.8 Os participantes cedem à Organização do concurso, a título gratuito, os direitos de imagem do 

evento, das obras, para atividades de divulgação que a mesma venha a realizar por 12 meses.  

  

http://www.shoppingpracadamoca.com.br/
http://www.shoppingpracadamoca.com.br/


 

4. VOTAÇÃO 

 

4.1 A votação será realizada entre os dias 13 e 31 de maio, de duas formas: 

 

4.1.1 Júri especializado: Escolhido pela comissão organizadora, que será composta por pessoas 

ligadas ao meio, imprensa e representantes do Shopping 

4.1.2 Júri popular: Através de urna que será colocada no local da exposição, redes sociais ou 

hotsite do evento.  

 

 

5. PREMIAÇÃO (DE CADA CATEGORIA) 

 

5.1 1º colocado: R$ 1.000,00 (mil reais) em cartão pré-pago de débito sem a função saque.  

5.2 2º colocado: R$ 700,00 (setecentos reais) em cartão pré-pago de débito sem a função saque.  

5.3 3º colocado: R$ 500,00 (quinhentos reais) em cartão pré-pago de débito sem a função saque.  

 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela organização. 

6.2 O não cumprimento de qualquer das condições estabelecida neste regulamento implica no 

cancelamento da participação.  

6.3 O participante ao se inscrever no “Concurso Arte no Praça” declara que está de acordo com todas 

as cláusulas desse regulamento. 


