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REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

I Festival Enreda 

Raízes 

 

 

O presente regulamento refere-se à participação de artistas no I Festival Enreda 

– “Raízes”, uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de 

São Paulo, em parceria com PROAC, produzido pela SubverCia. 

O festival é destinado a artistas sediados em pequenos e médios municípios do 

interior do Estado de São Paulo, entendendo-se por pequeno e médio município cidades 

com até 300 mil habitantes (utilizando parâmetro do IBGE). 

O Festival Enreda, com a temática Raízes, irá premiar 50 obras artísticas, 

divididas em 3 (três) segmentos: Artes plásticas (obras tridimensionais e 

bidimensionais); Artes cênicas (cenas curtas de 10 a 15 minutos) e Artesanias (vídeos-

tutoriais de até 40 minutos).  

A curadoria será feita por artistas renomados na área, com notório saber e será 

voltada para a seleção de obras alinhadas à temática do festival, “Raízes”. 

Para participar, basta preencher o cadastro de participação, anexando os 

documentos necessários. 

 

 

DA SELEÇÃO DAS OBRAS – 

 

A participação está aberta para artistas inscritos como pessoas físicas e jurídicas, 

residentes em municípios paulistas de até 300 mil habitantes, com comprovação, e a  
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escolha das obras será orientada através de seleção e não de classificação. Serão 

buscados os seguintes critérios para a composição do I Festival Enreda: 

 

- alinhamento com a temática “Raízes”; 

- ligação com resgate cultural da cultura paulista no interior do estado de São Paulo; 

- criatividade; 

- originalidade; 

- relevância artística e cultural. 

 

Serão selecionadas 10 (dez) obras no eixo “Artes Cênicas” (sendo cada premiação 

no valor de R$ 4.000,00 – quatro mil reais); 20 (vinte) obras no eixo “Artes Plásticas” 

(cada premiação no valor de R$ 2.000,00 – dois mil reais) e 20 (vinte) vídeos-tutoriais no 

eixo “Artesanias” (cada premiação no valor de R$ 2.500,00 – dois mil e quinhentos reais). 

Serão aceitas apenas inscrições de artistas maiores de idade, naturais ou 

naturalizados brasileiros, residentes em municípios de pequeno e médio porte do 

Estado de São Paulo. 

Os anexos estão disponíveis no link: 

https://drive.google.com/file/d/1Hh94JeJUo4I-GuXN7HQgiYBx3GiA4W3c/view?usp=sharing 

 

As inscrições estarão abertas do dia 22 de janeiro de 2021 até às 23 horas e 59 

minutos do dia 22 de fevereiro de 2021, contando com o horário de envio dos e-mails. 

Os resultados serão divulgados no site da SubverCia e nas demais redes sociais 

da companhia a partir do dia 1 de março de 2021. Não caberá recurso à seleção. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Hh94JeJUo4I-GuXN7HQgiYBx3GiA4W3c/view?usp=sharing
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Cada artista poderá ser premiado apenas em um dos eixos, e somente uma única 

vez por eixo. Caso sejam realizadas várias inscrições, deverá optar-se por qual eixo 

ocorrerá a participação. 

A organização do I Festival Enreda não se responsabiliza por falhas na inscrição, 

assim como problemas relacionados à conexão de internet, além de não serem abertos 

recursos sobre a decisão da curadoria por se tratar de mostra artística. 

Serão entregues certificados de participação para todos os artistas selecionados, 

assim como criação de catálogo das obras. 

 

 

DOS PAGAMENTOS DA PREMIAÇÃO – 

 

Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário, somente em 

conta com titularidade igual à inscrição das obras e ocorrerão a partir do dia de 

divulgação dos projetos selecionados. 

 

 

DA HABILITAÇÃO E CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS – 

 

Qualquer inscrição feita de forma diversa da apontada no regulamento e na ficha 

de inscrição, ausência de documentos, documentos ilegíveis, rasurados, sem assinatura, 

ou mesmo comprovantes de residência e de CNPJ com datas anteriores a dezembro de 

2020, será desconsiderada. É VETADA A INSCRIÇÃO DE ARTISTAS QUE NÃO RESIDAM  
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NO ESTADO DE SÃO PAULO, assim como artistas que não comprovem residência em 

pequenos ou médios municípios (até 300 mil habitantes). 

Os documentos considerados como comprovatórios para residência são: 

 

 Conta de luz, água, contrato de locação autenticado (desde que no nome do 

artista proponente, ou pai/mãe/filho/cônjuge, com documentação comprovatória do 

vínculo familiar); 

 Correspondência bancária com data posterior a dezembro de 2020. 

 

 

DO ENVIO DE DOCUMENTOS, TAMANHO DE ARQUIVOS E PREENCHIMENTO DA FICHA 

DE INSCRIÇÃO – 

 

Os documentos solicitados devem ser escaneados ou fotografados com 

qualidade para visualização, tanto de fotos, como de textos componentes da 

documentação. Fotos editadas, cortadas, desfocadas, assim como digitalizações de 

baixa qualidade, não serão aceitas. 

Os anexos devem ser preenchidos e enviados no formato .PDF, sendo 

necessários para a habilitação das obras para a seleção. 

Os vídeos enviados não devem ultrapassar 2 GB (gigabytes) e deverão ser 

enviados através de link compartilhável sem bloqueio de acesso. 

Todos os anexos solicitados devem ser anexados nos campos disponíveis da ficha 

de inscrição. 
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A organização do I Festival Enreda, a SubverCia e os curadores envolvidos estão 

desobrigados a considerar recursos advindos de artistas não selecionados, sendo a 

mostra uma seleção desenvolvida de forma a contemplar a temática “Raízes”. 

Todos os trabalhos deverão ter autoria autentificada, assim como fica ao 

artista/proponente a obrigação de garantir os direitos autorais dos mesmos, em caso de 

obra que considere participação de terceiros ou de obra de terceiros, não recaindo o 

ônus sobre a organização do I Festival Enreda, a SubverCia e os curadores. 

Documentos rasurados e sem assinatura não serão considerados. 

Para dúvidas e demais informações: subvercia@gmail.com 

 

 

Araraquara, 22 de janeiro de 2021 

 

 

 

 

 

ELEONORA MONTENEGRO DUCERISIER 

Representante legal da companhia SubverCia 

CNPJ: 28.081.866/0001-93 
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