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Período de Inscrição 1ª fase:  13 a 30/06 e 01 a 17/08/2019

Acompanhamento/ Orientação da 1ª fase: 20/08 a 06/09/2019

Período de Inscrição 2ª fase: 10/09 a 04/11/2019
Não aceitaremos inscrições no dia 1º de novembro (Festa de Halloween). 

Abertura da mostra e premiação : 12/11/2019

Período de exposição: 13/11 a 07/12/2019

Retirada dos trabalhos não selecionados: 13/11 a 07/12/2019

Retirada dos trabalhos selecionados: 16/12/2019 a 16/01/2020

Retirada dos trabalhos não selecionados: 13/11 a 07/12/2019

Retirada dos trabalhos selecionados: 16/12/2019 a 16/01/2020
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CCBEU - MABEU

EDITAL DO 28º SALÃO DE ARTE DO CCBEU

“PRIMEIROS PASSOS”

As inscrições para o 28º Salão de Arte CCBEU "Primeiros Passos" 

serão realizadas na Galeria de Arte do MABEU/CCBEU,  

localizada na Trav. Padre Eutíquio, 1309.

O Objetivo do Primeiros Passos é revelar novos artistas e tem 

como finalidade o estímulo à produção artística emergente.

Inscrição para 1ª fase: 13 a 30 de junho, e 01 a 17 de agosto de 

2019

Orientação da 1ª etapa: 20 de agosto a 20 de setembro de 2019, 

conforme horário agendado pela Gerência Artístico Cultural do 

CCBEU.

Inscrições 2ª fase: 10 de setembro a 04 de novembro de 2019.

Não aceitaremos inscrições no dia 1º de novembro (Festa de 

Halloween). 

O edital e a ficha de Inscrição podem ser obtidos no site do 

CCBEU. http://www.ccbeu.com.br/

No ato da inscrição, a ficha deve ser entregue juntamente com  

um dossiê contendo imagens das obras produzidas pelo 

inscrito. A inscrições deverão serem feitas na Galeria de Artes do 

CCBEU, de segunda a sexta de 14h às 19h e aos sábados de 9h às 

13h. 

Para trabalhos enviados via sedex, para inscrições na 2ª fase, 

postar até 10 de outubro, no endereço do Museu de Arte Brasil   

Estados Unidos, travessa Padre Eutíquio 1309, Batista Campos – 

Belém – Pará, 

Cep 66023-710

Contato: artes@ccbeu.com.br

1- PRIMEIROS PASSOS 2019

O CCBEU- Belém torna público o edital do 28º Salão de Arte 

Primeiros Passos, destinado a artistas iniciantes, de todo o 

território nacional, tendo como objetivo o reconhecimento de 

novos talentos, e desta forma apresentar uma produção 

artística emergente contemporânea.

2 -PRÉ-REQUISITOS

2.1 - Não ter participado de nenhuma exposição individual, ser 

maior de 16 anos e não ter sido premiado com o 1º prêmio em 

versões passadas deste salão.

3 INSCRIÇÕES

3.1 1ª fase:

3.1.1 A primeira etapa de orientações,  contecerá de 20 de 

agosto a 20 de setembro de 2019; 

3.1.2 Não é obrigatória a inscrição na 1ª fase, mas entendemos 

que fará parte de crescimento do artista, por serem artistas 

emergentes;

3.1.3 As inscrições são gratuitas e serão aceitas apenas na ficha 

própria, acompanhada preferencialmente do dossiê do artista, 

fotos de trabalhos. Preencher e assinar termos de aceitação e 

conhecimento do regulamento. Fichas incompletas, rasuradas 

ou sem assinatura serão invalidadas;

3.1.4 Durante a primeira fase, o participante terá a oportunidade 

de apresentar seus trabalhos para a equipe da Gerência 

Artístico Cultural do CCBEU que orientarão no processo de 

produção do participante. O Objetivo desta orientação é 

apenas educativo e não dará nenhuma garantia que o(s) 

trabalho(s) serão selecionados na segunda fase;

3.1.5 As datas dos encontros com o Gerência Artístico Cultural 

será agendada conforme disponibilidade do Conselho.

3.1.6 As orientações serão apenas presenciais.

3.2 2ª fase:

3.2.1 As inscrições são gratuitas e serão aceitas apenas na ficha 

própria, acompanhada preferencialmente do dossiê do artista. 

Preencher e assinar termos de aceitação e conhecimento do 

regulamento. Fichas incompletas, rasuradas ou sem assinatura 

serão invalidadas. Apresentar currículo atualizado e cópia da 

identidade no ato da inscrição.

3.2.2 Para trabalhos de autoria coletiva é necessário constar na 

ficha de inscrição o nome do grupo e/ou de seus integrantes, 

sendo que apenas um assinará o documento como 

responsável.

3.2.3 Apresentar 03 (três) obras, devidamente emolduradas com 

dimensões de até 1m de largura (horizontal) por 2,5m de 

comprimento (vertical), cada trabalho. No caso de Instalação as 

medidas máximas serão de 2,5m de altura por 2m de largura.

3.2.4 As obras deverão ter sido produzidas a partir de 2017 e 

devem ser inéditas, ou seja, não ter sido apresentadas em 

outras exposições/salões.

3.2.5 A obra considerada pelos inscrito como tríptico será 

considerada cada parte como uma, ou seja, um tríptico será 

considerado como as três obras necessárias para inscrição;

3.2.6 Em caso de instalação, deverá ser apresentado um 

memorial descritivo, contendo um projeto de montagem.

3.2.7 Cada participante poderá se inscrever em apenas uma 

categoria. As categorias aceitas são: pintura, desenho, gravura, 

colagem, escultura, objeto, fotografia, instalação e vídeo.

3.2.8 No caso de obras inscritas como instalação e vídeo, cada 

inscrito deverá inscrever apenas uma obra. Os vídeos inscritos 

deverão ter  duração de no máximo 5 minutos  e 

obrigatoriamente estar editados em looping. Em casos de obras 

envolvendo o uso de equipamentos eletrônicos, estes deverão 

ser fornecidos e instalados pelo próprio artista.

3.2.9 Qualquer custo referente a envio e retirada de obras e 

exclusivo do participante.

3.2.10 Não serão aceitas obras que prejudiquem a apresentação 

dos trabalhos de outros artistas e que coloquem em risco a 

integridade física da Galeria e do público.

4 SELEÇÃO / MONTAGEM

4.1 A seleção e premiação dos trabalhos concorrentes serão 

realizadas por uma comissão especial composta por três 

membros, indicados pela Gerência Artístico Cultural do CCBEU.

4.2 Caberá a Comissão de Seleção/Curadora o conceito para a 

montagem do Salão.

5 EXPOSIÇÃO

5.1 O Salão terá sua abertura no dia 12 de novembro de 2019 

(terça-feira) das 19h às 22h na Galeria de Artes do CCBEU/ 

MABEU. A exposição ficará aberta de 13 de novembro a 07 de 

dezembro de 2019, de segunda a sexta de 14h às 19h e sábado 

de 9h às 13h.

5.2 As obras não poderão ser retiradas antes do término da 

exposição.

5.3 CCBEU não se responsabiliza por eventuais danos causados 

aos trabalhos inscritos, cabendo ao artista segurá-los contra 

qualquer risco.

6 PREMIAÇÃO

6 . 1  A s  o b r a s  s e r ã o  j u l g a d a s  p e l a  C o m i s s ã o  d e 

Seleção/Curadoria.

6.2 Aos participantes premiados serão outorgados os seguintes 

prêmios: I - Primeiro prêmio: R$ 3.500,00 (Três mil quinhentos 

reais); 

II - Segundo prêmio: R$ 2.500,00  (Dois mil e quinhentos reais); 

III- Terceiro prêmio: R$ 1.500,00   (Mil e quinhentos reais).

6.3 O conjunto de obra premiada, será incorporado ao acervo  

do CCBEU/MABEU.

7 DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Os candidatos NÃO classificados para o 28º Salão de Arte 

CCBEU "Primeiros Passos" deverão retirar seus trabalhos no 

período 13/11 a 07/12/2019, mediante apresentação da ficha 

de inscrição, não responsabilizando o CCBEU por qualquer 

dano que os trabalhos venham a sofrer por descumprimento 

deste artigo.

7.2 O período de 16/12 a 16/01/2019 são para retirada dos 

trabalhos selecionados.

7.3 Os artistas selecionados/premiados licenciam expressa e 

automaticamente seus direitos autorias de imagem ao 

CCBEU/MABEU para a reprodução das obras com fins de 

divulgação em formato impresso, eletrônico e divulgação na 

imprensa.

7.4 As decisões da Comissão de Seleção/ Curadoria serão 

irretratáveis e irrecorríveis.

7.5 Os casos omissos ao presente regulamento serão decididos 

pela comissão de artes da Galeria do MABEU/CCBEU "ad 

referendum" do Conselho de Administração, que exercerá sua 

ratificação.
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