FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
Novo Hamburgo – RS

LIBERARTE 2018
REGULAMENTO DA CATEGORIA ARTE DA CAPA

1 DA PARTICIPAÇÃO
Art. 1º - Poderão participar do concurso apenas os alunos da Fundação
Liberato; na suspeita de trabalhos de autoria diversa, estes serão desclassificados.
Art. 2º - A participação poderá ser apenas individual.

2 DA MODALIDADE ARTE DA CAPA
Art. 3º - A modalidade Arte da Capa tem como objetivo a escolha de uma
imagem que será publicada na capa da edição impressa da coletânea de textos do
Liberarte 2018. Para a produção dessa obra artística, não há uma técnica específica
a ser indicada, ficando à escolha do aluno. A temática deve ser direcionada à questão
da escrita, ao processo de criação, à imaginação, uma vez que a capa será a
apresentação da coletânea de textos selecionados. A obra artística deve ser
elaborada na vertical, tendo em vista a adaptação à coletânea.

3 DAS INSCRIÇÕES
Art. 4º - As inscrições dos trabalhos da modalidade Arte da Capa deverão ser
realizadas de 11 de maio a 08 de junho de 2018.
Art. 5º - Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos, ou seja, elaborados
especialmente para o Liberarte 2018.
Art. 6º - A inscrição dos trabalhos da modalidade Arte da Capa se dará através
da entrega do trabalho no SAE, dirigido ao servidor Gleidson Marchiori.

4 DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DOS TRABALHOS
Art. 7º - As obras produzidas para a modalidade Arte da Capa devem ser
entregues dentro de envelope pardo, tamanho A4, com os seguintes dados sobre seu
autor: nome completo, idade, turma e e-mail. Os dados devem aparecer apenas no
envelope. Os trabalhos não devem ser identificados.

Art. 8º - Além da cópia física, os trabalhos devem ser digitalizados e enviados,
em arquivo, como imagem no formato JPG, PNG ou TIFF, para o seguinte e-mail:
iris@liberato.com.br.

5 DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS
Art.9º - A avaliação dos trabalhos da categoria Arte da Capa será realizada por
professores da Fundação Liberato e convidados.
Art. 10º - A avaliação será realizada em apenas uma etapa e será escolhido
apenas um trabalho para ser premiado.

6 DA PREMIAÇÃO E PUBLICAÇÃO
Art. 11º - O trabalho artístico selecionado será publicado na capa da edição
impressa da coletânea de textos do Liberarte 2018 e revista Expressão Digital.
Art. 12º - O autor do melhor trabalho receberá, na cerimônia de premiação do
Liberarte 2018, troféu e exemplares da edição impressa do Liberarte 2018.
Art. 13º - Com sua participação no concurso, obrigam-se os autores a permitir
a divulgação dos trabalhos, sem ônus para os promotores do evento.

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14º - Em caso de dúvidas, releia o regulamento ou converse com seus
professores de Língua Portuguesa e Literatura.
Art. 15º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Novo Hamburgo, 02 de maio de 2018.

