
REGULAMENTO   
 
Exposição virtual do SINAP-ESP:  “Isolamento – Perdas & Ganhos”  
 
O presente regulamento tem por objetivo esclarecer maneiras de inscrição e participação de artistas na exposição 
virtual “Isolamento – Perdas & Ganhos” organizada pelo Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos - SINAP-ESP/AIAP 
que abrangerá os meses de abril e maio de 2020, com abertura da exposição virtual programada para 17 de maio 
de 2020.  
 
1. Das condições gerais de participação:  
 
1.1 Poderão participar artistas de todos os países, onde inclui-se estrangeiros residentes e brasileiros que residam 
fora do Brasil, com diferentes linguagens artísticas e obras direcionadas a qualquer público;  

1.2 Os interessados poderão apresentar trabalhos de Desenho, Pintura, Escultura, Gravura, Cerâmica, Objetos 
Artísticos, Fotografia, Arte digital, entre outros de caráter híbrido e visual; 

1.3 Cada artista poderá participar com 1 (um) trabalho que deverá ser fotografado pelo próprio artista seguindo as 
orientações de formato de envio digital; 

1.4 O envio digital deverá ser através de uma única foto da arte para o nosso e-mail: sinapep.aiap@uol.com.br em 
formato JPEG (.jpg; .jpeg), não devendo ser enviado colado em editores de texto como World ou qualquer outro 
que não cumpra este formato; 

1.5 Para demonstrar com maior fidelidade as cores que envolvem o trabalho e suas formas, fotografar de dia com 
luz natural; 

1.6 Caberá ao artista participante quaisquer responsabilidades financeiras com a produção de suas obras que será 
exposta de maneira digital e gratuita através de foto enviada pelo mesmo também por meio digital; 
1.7 Os artistas participantes devem na data de participação possuir idade a partir de 16 anos completos. 
 
2. Das Inscrições, envio de foto e premiação:  
 
2.1 As inscrições serão realizadas somente através do e-mail indicado e deverão conter as seguintes informação: 

2.1.1 Para sindicalizados: enviar para nosso e-mail nome completo, nome artístico, técnica utilizada e descrição de 
sua obra; 

2.1.2 Para não sindicalizados: enviar para nosso e-mail o nome completo, data de nascimento, endereço completo 
(endereço, número, complemento, CEP, cidade e estado), e-mail, telefone para contato, técnica utilizada e 
descrição de sua obra. 

2.2 As inscrições deverão ser feitas até o dia 03/05/2020 e os envios da foto da obra até dia 10/05/2020;  

2.3 A premiação de 1 (um) ano de isenção sindical será oferecida ao artista que receber maior número de votos 
digitais na foto de sua obra que ficará exposta digitalmente em nosso site;  

2.4 A exposição virtual será aberta em 17/05/2020 e permanecerá online e recebendo votos até 23h59 do dia 
24/05/2020 quando as votações serão encerradas; 

2.5 A exposição virtual será encerrada dia 30/05/2020 e dentro deste período o SINAP-ESP entrará em contato 
com o artista autor do trabalho mais votado para validar a sua premiação. 
 
5. Das obrigações entre as partes:  
 
5.1 O SINAP-ESP disponibilizará a foto das obras enviadas online em seu site durante o período indicado da 
exposição virtual, no entanto, não se responsabiliza por eventuais problemas de hospedagens do site que fogem 
ao nosso controle;  

5.2 O artista interessado deve se comprometer a cumprir o cronograma de envio da foto de sua obra para 
participar da exposição; 

5.3 É obrigação do artista o envio de imagens digital de sua obra que será exposta virtualmente em boa qualidade 
e resolução;  

5.4 O SINAP-ESP se compromete a não gerar qualquer tipo de cobrança aos participantes. 
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6. Do direito do uso de imagem das obras:  
 
6.1 O artista selecionado e inscrito autoriza o SINAP-ESP a utilizar as imagens de suas obras em mídia impressa e 
digitais, para efeito de divulgação do trabalho dos artistas participantes, sem ônus financeiro pelo prazo de 
31/05/2020.  

6.2 O artista participante declara a inexistência de plágio da obra inscritas, bem como garante ter a autorização de 
terceiros que porventura tenham direitos conexos sobre a produção artística, se responsabilizando, inclusive, por 
eventuais reivindicações quanto ao uso não autorizado, indenizando as instituições constantes, quando for o caso.  
 
7. Das disposições gerais:  
 
7.1 A inscrição efetivada implica na aceitação das condições estabelecidas neste regulamento;  

7.2 A inscrição só será efetivada mediante o envio dos dados solicitados neste regulamento dentro do prazo 
estipulado (quesito ‘2.2 e 2.1’);  

7.3 O SINAP-ESP não se responsabiliza por e-mails que não sejam efetivamente recebidos por motivos variados de 
problemas relacionados ao envio digital do artista;  

7.4 O artista participante será o único responsável pela veracidade das informações e documentos encaminhados, 
isentando o SINAP-ESP de qualquer responsabilidade civil ou penal;  

7.7 Outros esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail sinapesp.aiap@uol.com.br .  
 
8. Cronograma:  
 

 Inscrições por e-mail: de 26/04 a 03/05/2020  

 Envio da foto digital por e-mail: até 10/05/2020  

 Abertura da exposição virtual e dos votos online: 17/05/2020  

 Encerramento da votação online: 24/05/2020  

 Encerramento da exposição virtual: 30/05/2020  

 

 

São Paulo, 25 de abril de 2020. 

Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos – SINAP-ESP. 
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