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REGULAMENTO MOSTRA DE ARTE DA JUVENTUDE − 2021 
 
 
1. REALIZAÇÃO DA 30ª MOSTRA DE ARTE DA JUVENTUDE E ATIVIDADES PROGRAMADAS 
 
1.1. O Serviço Social do Comércio (Sesc), Administração Regional no Estado de São Paulo, 
realizará a 30ª edição da Mostra de Arte da Juventude - 2021, no Sesc Ribeirão Preto, a 
seguir designada abreviadamente “MAJ”. 

 

1.2. A MAJ pretende dar visibilidade à produção de artistas emergentes, buscando 
apresentar um panorama da jovem arte contemporânea nas artes visuais. Objetiva, do 
mesmo modo, proporcionar o intercâmbio cultural e artístico entre jovens artistas, por 
meio de um trabalho de natureza educacional, visando a democratização cultural e a 
formação de público. 

 
1.3. A Mostra será composta das seguintes atividades, a serem realizadas pelo Sesc Ribeirão 
Preto:  

a) Exposição com artistas selecionados - abertura em novembro de 2021 se 
estendendo até  abril de 2022;  

b) Bate-papo com os artistas selecionados e Comissão de Seleção – direcionado ao 
público em geral, no dia posterior a abertura da exposição, das 10h às 12h; 

c) Ações formativas em temas e formatos a serem definidos pelo Sesc, direcionadas 
aos artistas selecionados, em meses que antecedem a abertura da exposição, sob 
a coordenação da Comissão de Seleção. 

 
2. INSCRIÇÃO NA MAJ 

2.1. Serão aceitas inscrições realizadas por artista ou grupo de artistas (reunião de dois ou 
mais indivíduos, sem distinção entre dupla, trio e coletivo) nascido(a)(s) ou radicado(a)(s) 
há mais de 3 (três) anos no Brasil e com idade entre 15 (quinze) e 30 (trinta) anos.  

 

2.1.1. Não é exigido que o(a) artista tenha realizado exposição individual, uma vez que 
um dos o objetivos da MAJ é contemplar artistas em início de carreira.  

 

2.1.2. Cada artista ou grupo poderá se inscrever uma única vez, submetendo apenas uma 
obra. Não será possível inscrever-se como integrante de um grupo e individualmente ao 
mesmo tempo, devendo o artista escolher uma das opções.  

 

2.1.3. No caso de inscrição de grupo de artistas, será necessário definir e indicar um(a) 
representante, que será responsável pelo grupo junto à organização da MAJ. 

 

2.1.4. No caso de inscrição de artista menor de 18 (dezoito) anos, o(s) pai(s) e/ou o 
responsável legal deverá(ão) encaminhar, juntamente com o formulário digital, o Termo 
de Autorização para participação na Mostra. 

 

2.2. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas do dia 20 de março a 30 de abril de 
2021, por meio do formulário digital, disponível no site maj.sescsp.org.br, e acompanhado 
dos respectivos documentos previstos no presente regulamento. Não sendo aceitas 
inscrições enviadas fora deste período. 
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2.3. A inscrição somente será válida se o formulário digital for integralmente preenchido e 
estiver acompanhado dos respectivos documentos previstos no presente regulamento, 
sendo desconsideradas inscrições com campos de preenchimento incompletos ou em 
idioma diverso do português. 
 
2.4. Cada inscrição gerará um e-mail de confirmação, que deve ser guardado pelo(a) artista 
ou pelo responsável pelo grupo de artistas. 

 
2.5. O ato da inscrição implica na concordância e na plena aceitação das normas constantes 
no presente regulamento, sendo que o não cumprimento destas normas poderá implicar a 
desclassificação do(a) artista ou do grupo de artistas. 

 

2.6. O Sesc não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivos de ordem técnica, 
que podem ser exemplificados, mas não se limitam a falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação ou quaisquer outros fatores, que 
impossibilitem a transferência de dados ou o acesso a arquivos disponíveis no site. 

 

2.7. Não serão aceitas inscrições de: 
a) Funcionários, estagiários e jovens aprendizes do Sesc e seus parentes, incluindo 

cônjuges, companheiros, parentes até terceiro grau, afins e dependentes;  
b) Integrantes da Comissão de Seleção e de parentes de integrantes da Comissão de 

Seleção, incluindo cônjuges, companheiros, parentes até terceiro grau, afins e 
dependentes.  

 

3. OBRA E DOSSIÊ DE INSCRIÇÃO 

 

3.1. A obra objeto de inscrição deverá ser inédita (não exposta ou apresentada 
anteriormente na cidade de Ribeirão Preto), produzidas nas mais diversas técnicas e 
suportes. 

 

3.2. Não será aceita obra realizada com materiais altamente perecíveis ou adulteráveis que 
prejudiquem a integridade física do local ou do público. 

 

3.3. No ato da inscrição, juntamente com o formulário digital, deverá ser apresentado um 
dossiê, com apresentação da obra objeto da inscrição e do(a) artista(a) ou do grupo de 
artistas, contendo os seguintes itens: 

a) fotos ou imagens coloridas da obra objeto da inscrição, com boa resolução e 
qualidade (mínimo de 300 dpi), com as identificações necessárias (nome(s) do(a)(s) 
artista(s), título, técnica, material utilizado, dimensão e ano de produção); 

b) fotos ou imagens coloridas, com boa resolução e qualidade (mínimo de 300dpi), de 
no mínimo 5 (cinco) trabalhos recentes do(a) artista(a) ou do grupo de artistas 
produzidas entre 2018, 2019 e 2020, com as identificações necessárias (nome(s) 
do(a)(s) artista(s), título, técnica, material utilizado, dimensão e ano de produção). 

 

3.3.1. O dossiê será anexado ao formulário digital, em arquivo único em formato PDF, no 
tamanho máximo de 10 MB, cujo título será o nome do(a) artista ou do(a) representante 
do grupo de artistas. 
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3.3.2. O dossiê da obra objeto de inscrição em formato instalação deverá conter memorial 
descritivo composto de texto, ilustrações, desenhos técnicos, especificações, maquete, 
detalhamento da montagem com processo de montagem, indicação da metragem, 
quantidade de materiais, equipamentos necessários e previsão orçamentária, caso seja 
necessário. 

 

3.3.2.1. Para a seleção final, em data e prazo a ser comunicado pelo Sesc, o(a) artista ou 
o grupo de artistas deverá realizar a montagem da instalação da obra, arcando com os 
respectivos custos de montagem e produção da instalação. 

 

3.3.3. O dossiê da obra objeto de inscrição em formato performance deverá ser 
apresentado juntamente com vídeo, de duração máxima de 10 (dez) minutos, 
armazenado em site da internet, com endereço de localização informado pelo(a) artista 
ou pelo(a) representante do grupo de artistas no ato da inscrição. 

 

3.3.4. O dossiê da obra objeto de inscrição em formato vídeo deverá ter duração máxima 
de 10 (dez) minutos, armazenado em site da internet, com endereço de localização 
informado pelo(a) artista ou pelo(a) representante do grupo de artistas no ato da 
inscrição, bem como deverá conter as especificações de espaço a ser utilizado, material e 
equipamentos, caso seja necessário. 

 

3.3.5. O dossiê da obra objeto de inscrição em formato tridimensional, além do disposto 
no item 3.3, “a”, deverá conter 3 (três) fotos da obra com tomadas realizadas em ângulos 
diferentes.  

 

3.4. Além do dossiê, deverá ser anexado ao formulário digital, o currículo sucinto do(a) 
artista ou de cada integrante do grupo de artistas, com as informações abaixo elencadas:  

• Nome / Idade / Data de Nascimento / Estado Civil; 

• Endereço / Bairro / Cidade / CEP / UF / Telefone / E-mail; 

• Escolaridade / Formação / Atuação Profissional. 
 
4. SELEÇÃO E ENVIO DA OBRA PRÉ-SELECIONADA 
 
4.1. A seleção dos participantes da MAJ será realizada por uma Comissão de Seleção 
composta pela coordenação do evento (Sesc) e 2 (dois) convidados externos, ambos 
profissionais do universo das Artes Visuais, reconhecidos e renomados, tais como críticos, 
pesquisadores e acadêmicos, que serão definidos a critério exclusivo do Sesc. 

 

4.2. O processo de seleção compreende as etapas de pré-seleção, por meio da apreciação 
de dossiês e seleção final, na qual é realizada a apreciação da obra em versão original.  

 

4.3. Os participantes pré-selecionados deverão entregar ou enviar suas obras em versão 
original para seleção final da Comissão de Seleção, dentro do prazo estipulado e 
comunicado, para o Sesc Ribeirão Preto, localizada na Rua Tibiriçá, no 50, Bairro Centro, CEP 
14010-090, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.   

 
4.3.1. A obra deverá ser entregue ou enviada por correio ou transportadora, com 
embalagem adequada e segura.  
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4.3.1.1. O Sesc não se responsabilizará por quaisquer danos causados à obra pelo uso 
de embalagens inadequadas ou mesmo por extravios causados no trânsito das mesmas 
até as dependências do Sesc Ribeirão Preto, sendo o seguro da obra opcional e de 
responsabilidade única e exclusiva de cada artista ou do grupo de artistas. 

 
4.3.2. A obra deverá ser entregue ou enviada pronta para ser exposta. A utilização de 
molduras, passe-partout ou base deve ser definida e providenciada pelo(a) artista. 

 

4.3.3. Caso haja necessidade de montagem especial da obra, o(a) artista ou o(a) 
representante do grupo de artistas ficará responsável pela sua coordenação. 

 

4.4. Juntamente com a entrega da obra, deverá ser enviado para o endereço eletrônico 
informado pelo Sesc: 

a) portfólio digital, em formato PDF, de até 30 (trinta) páginas, no tamanho máximo 
de 10MB e cujo título será o nome do(a) artista ou do(a) representante do grupo 
de artistas, contendo imagens da obra objeto de inscrição com legenda e currículo 
sucinto do(a) artista ou de cada integrante do grupo de artistas, nos moldes 
previstos no item 3.3. do presente regulamento; 

b) cópia digitalizada do RG, CPF e comprovante de residência do(a) artista ou do(a) 
representante do grupo de artistas. 

 

4.4.1. A legenda da obra objeto de inscrição ou cada uma das partes que a compõem, 
deverá conter as informações abaixo elencadas:  

• Nome do(a) artista ou dos integrantes do grupo de artistas; 

• Título da obra; 

• Técnica; 

• Dimensões (altura x comprimento x profundidade); 

• Ano de produção. 

 

4.5. Após as etapas de pré-seleção e seleção, todos os artistas, selecionados ou não, serão 
comunicados do resultado parcial da MAJ por e-mail. 

 
4.6. As obras não selecionadas deverão ser retiradas em prazo determinado e comunicado 
pelo Sesc.  
 

4.6.1. A obra não retirada no prazo estipulado será devolvida pelo Sesc com frete a cobrar 
do(a) artista ou do(a) representante do grupo de artistas ou, caso haja recusa do(a) artista 
ou do grupo de artistas em recebê-la, o Sesc estará autorizado a dar à obra o destino que 
melhor lhe convier.  

 

4.7. As seleções e as decisões da Comissão de Seleção serão tomadas de forma soberana e 
definitiva, não cabendo a apresentação de qualquer tipo de recurso.  
 
5. PRÊMIO INCENTIVO 
 

5.1. Para incentivar a participação e valorizar o trabalho dos artistas será concedido Prêmio 
Incentivo, no valor líquido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a até 3 (três) artistas e/ou grupo 
de artistas. 
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5.1.1. O Prêmio Incentivo será pago em uma única parcela, em até 30 (trinta) dias corridos 
após a abertura da Exposição com artistas selecionados, prevista no item 1.3 “a” do 
presente regulamento, mediante a assinatura de Contrato de Exposição de Obra, a ser 
firmado oportunamente com o Sesc. 

 

5.2.  Sob o valor da premiação o Sesc, na qualidade de responsável tributário, efetuará a 
retenção e o recolhimento do Imposto de Renda, de acordo com a tabela progressiva da 
pessoa física, sendo realizado o gross up para que os encargos sejam assumidos 
integralmente pelo Sesc. 

 

6. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 
 
6.1. Aos participantes caberão as seguintes obrigações: 

a) Entrega e retirada da obra, assumindo as despesas relativas ao transporte e 
embalagem; 

b) Realização de seguro da obra, caso optem por fazê-lo; 
c) Concordância e aceite das normas constantes no presente regulamento; 
d) Auxílio na elaboração de legenda da obra, a ser inserida em etiqueta de 

identificação apropriada;  
e) Comparecimento a atividades organizadas pelo Sesc relacionadas à MAJ. 

 
6.2. Os participantes declaram ter ciência dos termos do Código de Conduta Ética do Sesc 
São Paulo, o qual está disponível no endereço eletrônico www.sescsp.org.br, 
comprometendo-se a sempre observá-lo e a cumpri-lo integralmente. 
 
7. OBRIGAÇÕES DO SESC 
 
7.1. Ao Sesc caberá as seguintes obrigações: 

a) Receber as inscrições e realizar a seleção das obras; 
b) Produzir a MAJ e as atividades detalhadas no item 1.3 do presente regulamento, 

realizando a sua divulgação;  
c) Devolver, com frete a cobrar, as obras não selecionadas, conforme descrito nos 

subitens 4.6.1 e 8.3.1 do presente regulamento;  
d) Realizar a distribuição do Prêmio Incentivo, nos termos do item 5.1 do presente 

regulamento; 
e) Arcar com custos de transporte e hospedagem dos artistas selecionados e dos 

artistas premiados residentes fora de Ribeirão Preto e que participarão das 
atividades da MAJ; 

f) Conceder ajuda de custo no valor bruto de R$ 700,00 (setecentos reais) aos 
selecionados presentes na abertura e visita técnica, deixando claro que em caso de 
grupo de artistas a quantia será paga ao(à) representante e deverá ser distribuída 
a critério do grupo; 

g) Responsabilizar-se pela guarda das obras pré-selecionadas e selecionadas, 
somente durante o período de realização da pré-seleção e da MAJ. 

 
8. EXPOSIÇÃO  
 
8.1. Caberá ao Sesc e à Comissão de Seleção, o plano de execução da montagem das obras 
selecionadas para a MAJ.  

 

8.2. Somente serão expostas obras selecionadas, não sendo permitidas substituições ou 
modificações das obras após a realização da seleção. 
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8.3. As obras selecionadas para a MAJ somente serão disponibilizadas aos artistas ou aos 
responsáveis pelo grupo de artistas após o término do período final das atividades, 
devendo ser retiradas, ou devolvidas com frete a cobrar, em prazo determinado e 
comunicado pelo Sesc.  

 
8.3.1. As obras não retiradas no prazo estipulado serão devolvidas pelo Sesc com frete a 
cobrar do(a) artista ou do(a) representante do grupo de artistas ou, caso haja recusa do(a) 
artista ou do(a) representante do grupo de artistas em recebê-las, o Sesc estará 
autorizado a dar às obras o destino que melhor lhe convier.  

 
9. DIREITOS AUTORAIS E DE PERSONALIDADE 
 
9.1. O(A)(S) artista(s) selecionado(a)(s) licencia(m) ao Sesc os direitos patrimoniais de autor 
que detém(êm) sobre suas obras, incluindo a obra inscrita/selecionada e a imagem 
daquelas indicadas no dossiê de inscrição, nos termos do item 3.3, “b”, e eventuais 
entrevistas realizadas, bem como autoriza(m) o Sesc a utilizar seu(s) nome(s), imagem(ns) 
e/ou voz(es), sendo certo que, na qualidade de licenciado e autorizado, poderá, por si ou 
por terceiros, total ou parcialmente: 

a) reproduzi-las em mídias impressas, digitais ou eletrônicas, que não se limitam a 
revistas, folhetos, catálogos, cartazes, outdoors, jornais, periódicos, fascículos, 
produções fotográficas, CD-ROM, DVD´s, vídeos, sites, aplicativos, redes sociais, 
plataformas digitais, mídias “out of home”, Portais Sesc e demais canais de 
divulgação do Sesc, bem como qualquer outro tipo de material institucional e/ou 
de divulgação relacionado à aludida MAJ, a ser distribuído de modo gratuito ou 
oneroso; 

b) armazená-las em computador ou em qualquer suporte existente ou que venha a 
existir para disponibilização através da internet, de qualquer outro tipo de rede de 
computadores ou meio de transmissão digital de dados, incluindo telefonia celular 
ou outro sistema que permita a fruição por parte do usuário, a partir de local e 
momento por ele determinado, e também para a distribuição eletrônica, por 
qualquer meio, em plataformas de distribuição digital de conteúdo, incluindo redes 
sociais, do Sesc ou de terceiros por ele autorizados; 

c) utilizá-las para os seguintes fins institucionais: 
c.i) peças de divulgação interna e externa da ação do Sesc, por meio de seus canais 

de comunicação, tais como as Revista E e Em Cartaz, Portal Sesc/SP, site da 
MAJ, cadernos de programação, CineSesc, cartazes e folheterias, SescTV, entre 
outros; 

c.ii) peças de divulgação da ação do Sesc para veiculação em canais de TV 
educativos e mídia impressa, digital e eletrônica; 

c.iii) apresentações sobre o Sesc em aulas, feiras, palestras e congressos, no Brasil 
e no exterior; e 

c.iv) manuais, relatórios, memorandos e outros documentos internos do Sesc ou 
para auditorias externas e órgãos públicos, em qualquer formato ou suporte. 

d) licenciar e/ou autorizar o uso a terceiros, de forma gratuita ou onerosa, para todas 
as finalidades acima previstas. 

 
9.2. A licença dos direitos autorais das obras e de eventuais entrevistas, bem como a 
autorização de uso dos direitos inerentes à personalidade são feitas para os usos previstos 
no item 9.1 acima, de forma gratuita, irrevogável e irretratável, sem limitação geográfica, 
de tiragem ou de número de exibições, pelo prazo máximo de proteção legal previsto na 
Lei nº 9.610/98, no que tange aos direitos autorais, e por prazo definitivo, no que concerne 
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aos direitos de personalidade, a contar da data de inscrição nesta MAJ, vinculando as partes 
e seus sucessores. 
 
9.3. O(A)(S) artista(s) selecionado(a)(s) responsabiliza(m)-se expressamente pela 
originalidade de suas obras e pelas cessões, licenças e autorizações de uso de direitos 
autorais, conexos e de personalidade a elas relacionadas, ficando obrigado(a)(s) a indenizar 
o Sesc e eventuais terceiros dos direitos ora pactuados, mediante composição de perdas e 
danos e lucros cessantes, sem prejuízo das sanções penais, caso sejam intentadas medidas 
judiciais ou extrajudiciais contra o Sesc e/ou terceiros sobre quaisquer questões de direitos 
autorais, conexos e de personalidade incidentes neste regulamento, devendo o(a)(s) 
artista(s) selecionado(a)(s) inclusive arcar com os honorários advocatícios decorrentes 
destas medidas. 
 
30ª MOSTRA DE ARTE DA JUVENTUDE - 2021 
 
CRONOGRAMA 
Inscrições de 20 de março a 30 de abril de 2021.  
Pré-seleção / Recebimento das obras originais / Seleção final (datas a serem confirmadas) 
Abertura da Mostra: novembro de 2021 
Bate-Papo: dia posterior a abertura da exposição. 
Ações de formação:  mês que antecede a abertura da exposição a ser definido pelo Sesc. 
Visitação: de novembro de 2021 a abril de 2022. 
 
Informações: SESC RIBEIRÃO PRETO 
Rua Tibiriçá, 50, Centro, CEP 14010-090, Ribeirão Preto – SP. 
Tel. (16) 3977-4477, fax (16) 3977-4676 
e-mail: maj.ribeirao@sescsp.org.br  
www.maj.sescsp.org.br 

http://www.maj.sescsp.org.br/

