
   

 

 
SALÃO DE ARTES VISUAIS DE ALAGOINHAS - SAVA 2017 

 
 
 

REGULAMENTO  
O Centro de Cultura de Alagoinhas em parceria com a Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia – SECULT e a Diretoria Espaços Culturais - DEC torna público 
para conhecimento dos artistas interessados que no período de 12 de agosto a 31 
de setembro de 2017 estarão abertas as inscrições para trabalhos nas áreas de 
pintura, gravura, fotografia, grafite, desenho, assemblage, colagem, cerâmica, 
escultura, instalação, vídeo-arte, performance, arte urbana e linguagens híbridas, 
para o Salão de Artes Visuais de Alagoinhas – SAVA 2017.  
 
1. OBJETO  
 
1.1. O objetivo do Salão de Artes Visuais de Alagoinhas é mostrar a produção, 
fomentar a discussão, promover o conhecimento e a valorização das artes visuais 
contemporâneas, selecionando artistas visuais, por meio da inscrição de seus 
trabalhos.  
 
1.2. A participação dos artistas no Salão de Artes Visuais de Alagoinhas se dará 
em duas modalidades: participação espontânea e artistas convidados.  
 
1.3. Os trabalhos serão avaliados por 04 (quatro) membros do Comitê Curatorial, 
que selecionará no mínimo 20 (vinte) artistas, na modalidade participação 
espontânea e no mínimo de 10 (dez) na modalidade convidados, para participação 
no Salão de Artes Visuais de Alagoinhas, realizado no Foyer, Sala Multiuso e 
Casarão do Centro de Cultura de Alagoinhas. 
 

 
2. CONDIÇÕES  
 
2.1. A exposição do Salão de Artes Visuais de Alagoinhas (SAVA) será realizada 
de 13 de outubro a 01 de dezembro de 2017, no Foyer e Casarão do Centro de 
Cultura de Alagoinhas, situado na Rua Coronel Filadelfo Neves, SN, Alagoinhas – 
Bahia. A solenidade de abertura acontecerá no dia 13 de outubro às 19h00.  
 
2.2. Somente poderão se inscrever artistas brasileiros e/ou estrangeiros, 
legalmente residentes, no país com idade igual ou superior a 18 anos, completos 
na data da inscrição.  
 
2.3. O SAVA será composto por 01 (um) Curador Geral do evento e um Comitê 
Curatorial formado por 03 (três) membros de reconhecida atuação na área das 
artes visuais.  
 
 
 
 
 



   

 
 
PRIMEIRA ETAPA  
3. INSCRIÇÃO  
 
3.1. A inscrição é gratuita e cada artista terá direito a inscrever até 02 (dois) 
trabalhos, sendo selecionado apenas um trabalho por artista.  
 
3.2. A proposta deverá ser enviada de uma das seguintes maneiras:  
 
- Pessoalmente entregues na recepção do Centro de Cultura de Alagoinhas 
 
- Por e-mail, através do endereço salaodealagoinhas@gmail.com  
 
3.3. O regulamento e a ficha de inscrição (anexo I) estão disponíveis no site 

www.ccalagoinhas.wordpress.com  
 
3.4. O prazo de inscrição será de 12 de agosto a 01 de setembro de 2017.  
 
3.5. As inscrições por e-mail se encerrarão no dia 01 de setembro de 2017.  
 
3.6. Inscrições entregues pessoalmente após a data de 01 de setembro de 2017 
não serão aceitas sob nenhuma justificativa.  
 
APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
  
3.7. As inscrições presenciais deverão ser entregues em envelope, onde deverão 
constar 01 cópia da documentação em CDs ou DVDs não regraváveis, 
identificados com o nome do artista. As inscrições feitas via e-mail, deverão 
constar os documentos, em arquivos separados. Deverá conter os seguintes 
documentos: 
 
a) ficha de inscrição (anexo I) devidamente preenchida com letra de forma ou 
digitada e assinada;  
 
b) currículo resumido constando a formação artística, atuação na área e nome 
artístico;  
 
c) Imagens das obras a serem selecionadas em arquivo PDF ou JPG (imagens 
em alta resolução) identificadas com título do trabalho e nome do artista;  
 
d) Texto sobre a obra apresentada, no máximo uma lauda; 
 
 
Para que o Comitê Curatorial conheça um pouco do conjunto de sua obra o artista 
poderá enviar:  
 
 
- Portfólio do artista contendo trabalhos anteriores, impresso ou em arquivo PDF, 
se tiver. 
 
 



   

 
Observações Importantes:  
• A ficha técnica das obras apresentadas deverá conter os seguintes dados:  
 
1. Título da obra  
2. Data de realização da obra  
3. Dimensões  
4. Suporte / técnica (ou descrição dos materiais/meios utilizados)  
• Inscrições desacompanhadas das fichas técnicas não serão analisadas.  
 
3.8. A efetivação da inscrição se dará automaticamente após o recebimento da 
documentação, desde que esteja de acordo com o discriminado no regulamento.  
 
3.9. O envio da ficha de inscrição impressa, devidamente assinada, implica na 
plena concordância com os termos do regulamento.  
 
3.10. É de inteira responsabilidade do artista apresentar os arquivos da 
documentação em perfeitas condições de acesso.  
 
3.11. Não serão aceitos materiais originais na fase de inscrição.  
 
3.12. O material enviado impresso para a inscrição poderá ser retirado no Centro 
de Cultura de Alagoinhas após o término de todas as atividades do SACA 2017. 
 
 
4. SELEÇÃO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS  
 
4.1. Caberá à Comissão Organizadora do SAVA 2017 verificar se a inscrição e a 
documentação atendem às exigências do regulamento, decidindo pelo deferimento 
ou não da inscrição.  
 
4.2. O Comitê Curatorial será constituído por 04 (quatro) membros de reconhecida 
atuação na área das artes visuais e será responsável pela avaliação da qualidade 
artística dos trabalhos.  
 
4.3. O Comitê Curatorial fará a seleção e indicação de qual obra do artista será 
exposta no Salão.  

 
4.4. As decisões do Comitê Curatorial serão soberanas, não cabendo veto ou 
recurso.  
 
4.5. Caberá ao Comitê Curatorial no âmbito da seleção dos trabalhos a serem 
expostos elaborar a expografia do Salão.  
 
4.6. As despesas com o transporte das obras e demais custos serão de inteira 
responsabilidade do artista.  
 
4.7. Haverá a entrega de certificados de participação.  
 
4.8. Será produzido catálogo digital ou impresso como registro do SAVA 2017 
contemplando todas as obras selecionadas. 
 



   

 
 
SEGUNDA ETAPA – ARTISTAS SELECIONADOS  
5. TRANSPORTE E SEGURANÇA  
 
5.1. As obras não serão cobertas por seguro, ficando a critério do artista contratar 
sua própria apólice para o período de transporte, montagem e exibição da mostra. 
O Centro de Cultura de Alagoinhas, DEC e Secult ficarão isentos de qualquer 
responsabilidade em caso de eventuais danos às obras ou sinistros.  
 
5.2. Recomendamos que as obras enviadas sejam acondicionadas em 
embalagens apropriadas e resistentes (caixas de madeira, tubos de PVC ou 
similares), acompanhadas das respectivas instruções para reembalagem, uma vez 
que sua devolução será feita nas mesmas condições.  
 
5.3. Após o término da exposição, a retirada das obras será de responsabilidade 
exclusiva do artista. A coleta das obras poderá ser feita pessoalmente ou por 
empresa transportadora contratada pelo próprio artista. O prazo para a retirada 
das obras é de 15 a 30 de dezembro de 2017. Findo esse prazo, o CCA dará às 
obras o destino que julgar conveniente.  

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
6.1. Equipamentos eletrônicos e outros materiais específicos necessários à 
apresentação da obra deverão ser providenciados pelo próprio artista, que será 
responsável pela sua manutenção. A voltagem em Alagoinhas é de 110 volts. O 
Centro de Cultura disponibilizará apenas projetor para exibição de obras em vídeo. 
 
6.2. Não será permitido o uso de materiais perecíveis ou adulteráveis, ou ainda de 
materiais que prejudiquem as instalações físicas do espaço, comprometam a 
integridade dos funcionários e público em geral ou que venham a prejudicar a 
apresentação de outras obras.  
 
6.3. Os artistas poderão comercializar suas obras, mas as mesmas não poderão 
ser adulteradas ou retiradas até a data de encerramento do Salão.  
 
6.4. Os artistas ficam cientes de que as imagens das obras integrantes do Salão 
poderão ser usadas pelo CCA para divulgação do Salão sem ônus à Instituição.  
 
6.5. O Centro de Cultura de Alagoinhas está isenta de qualquer ônus relativo à 
violação de direitos autorais.  
 
6.6. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Centro de Cultura de 
Alagoinhas.  
 
6.7. Demais informações referentes ao edital poderão ser obtidas pelos telefones: 
(75) 3421-5608/ (75) 999546421 pelo e-mail salaodealagoinhas@gmail.com ou na 
página do evento disponível no facebook Centro de Cultura de Alagoinhas e no 
site www.ccalagoinhas.wordpress.com. 
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Cronograma:  
 
- Inscrições das propostas: de 12 de agosto a 01 de setembro de 2017.  
- Comunicação aos artistas selecionados: a partir de 15 de setembro de 2017.  
- Recebimento das obras: de 20 de setembro a 05 de outubro.  
- Abertura do Salão: 13 de outubro de 2017.  
- Encerramento do Salão: 01 de dezembro de 2017.  


