
 

 

 

EDITAL N° 001/2020 – CELU  
CONCURSO 

 
     A Diretoria da Casa do Estudante Luterano Universitário (CELU), no uso de suas 
atribuições, faz saber que, por meio do Departamento Cultural, estão abertas inscrições 
para o “1º CELUARTE”, o Concurso de Arte da Casa do Estudante Luterano Universitário. 
  

1 - DO OBJETIVO DO CONCURSO 
 
1.1 - O presente concurso tem como objetivo incentivar a elaboração de trabalhos 
artísticos pela Comunidade Celuense, valorizando a cultura da arte e reconhecendo sua 
importância no dia-a-dia dos moradores.  
 
1.2 - Sobre o Concurso: 
      
      O 1º CELUARTE surge com a proposta de repaginar os espaços comuns da CELU, 
renovando o aspecto visual das paredes brancas com a exposição de trabalhos artísticos 
selecionados.  O concurso pretende criar uma competição saudável entre os moradores e 
ex-moradores e dar a oportunidade aos participantes de apresentarem suas habilidades 
artísticas, melhorando a apresentação da casa perante a comunidade interna e externa.  
     O Concurso ocorrerá segundo o cronograma abaixo: 

 
A) Período inscrição e entrega das Fotografias e/ou Desenhos: 21/03/2020 a 

21/07/2020; 
B) Análise dos materiais enviados: 21/07/2020 a 29/07/2020; 
C) Período de votação das Fotografias e desenhos que estiverem de acordo com 

regras apresentadas neste edital: 29/07/2020 a 17/08/2020 (podendo ser 
alterada de acordo com número de participantes); 

D) Resultado final do Concurso: 20/08/2020; 
E) Entrega da premiação aos vencedores de cada Modalidade do Concurso: 2º 

Semestre/2020; 
F) Exposição das 6 (seis) fotografias e 6 (seis) desenhos mais votados, nas 

dependências da CELU: a partir do 2º Semestre/2020; 
 

2 - DOS ANEXOS 
 
Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 

I. Ficha de Inscrição;  
II. Termo de Cessão de Direitos Autorais. 

 
 
 
 
 



 

 

 

3 – DAS MODALIDADES DO CONCURSO 
 

3.1 – Fotografia 
 
As fotografias deverão observar os seguintes requisitos técnicos: 
 

I. Formato de arquivo .PNG ou .JPG; 
II. Resolução mínima em torno de 300 dpi e tamanho máximo de arquivo de 20 MB. 

Após a seleção, poderá ser requisitado o envio das imagens em tamanho maior 
para que possa ser providenciada a impressão (A4); 

III. A Modalidade terá tema livre; 
IV. Sem molduras, margens e marcas d’água; 
V. Não serão permitidas fotos com conteúdos impróprios e/ou plagiados; 

VI. Será permitida apenas uma fotografia por participante, e as edições permitidas são 
edições básicas como filtro, ajuste da inclinação, alteração de brilho, contraste, 
saturação e cor; 

VII. Não serão aceitas imagens com manipulação digital excessiva, que modifique 
significativamente o conteúdo fotografado, ou que insira objetos ou pessoas 
artificialmente na imagem; 

VIII. Não há restrição quanto à técnica, podendo ser colorida ou em preto e branco; 
IX. Não há exigência em relação ao equipamento para produção da imagem, podendo 

participar fotos captadas com celulares ou câmeras digitais de qualquer tipo. 
 

As inscrições serão feitas exclusivamente em meio eletrônico, pelo endereço de e-mail 
dep.cultural.celu@gmail.com. Para efetivar sua inscrição, o interessado deverá encaminhar 
para o endereço indicado acima os seguintes arquivos, com a descrição “1º CELUARTE - 
fotografia”: 

 Fotografia nas formatações aceitas; 

 Ficha de Inscrição preenchida e assinada, conforme modelo disponibilizado no 
Anexo I deste edital. 

 Formulário de Cessão de Uso da Imagem, preenchido e assinado pelo autor da 
foto, conforme modelo disponibilizado no Anexo II deste edital. 

 
3.2 – Desenho 
 
     Os desenhos são de tema livre e nesta modalidade serão aceitos apenas desenhos 
“ARTESANAIS”, desenhos feitos à mão, realizados em qualquer técnica (a grafite, lápis de 
cor, giz, nanquim, etc.).  
Os desenhos deverão observar os seguintes requisitos: 
 

I. O desenho deve ser confeccionado em tamanho A4; 
II. Não serão permitidos desenhos com conteúdos impróprios e/ou plagiados; 

III. Não aceitaremos desenhos editados em softwares gráficos; 
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     Para efetivar sua inscrição, o interessado deverá encaminhar para o endereço de e-mail 
(dep.cultural.celu@gmail.com) os seguintes arquivos, com a descrição “1º CELUARTE - 
desenho”: 

 Desenho digitalizado no formato JPG ou PNG; 

 Ficha de inscrição preenchida e assinada, conforme modelo disponibilizado no 
Anexo I deste edital. 

 Formulário de Cessão de Uso da Imagem, preenchido e assinado pelo autor da foto, 
conforme modelo disponibilizado no Anexo II deste edital. 

 
    Também está disponível o envio do material juntamente com os Anexos I e II por 
correspondência para o endereço da CELU (Rua Presidente Carlos Cavalcanti. 239 – 
Centro, Curitiba – PR / CEP: 80020-280), contudo, o desenho e anexos devem ser 
entregues até a data final do período de inscrição. A entrega é de inteira responsabilidade 
do participante. O departamento Cultural não se responsabiliza caso o desenho chegue ao 
local de entrega após a data estipulada.  
 

4 – ANÁLISE DO MATERIAL 
 

     Ficará a cargo do Departamento Cultural julgar se os materiais enviados estarão de 
acordo com o presente edital. Caso seja constatada alguma irregularidade, o participante 
será desclassificado. 

 
5 – DO JULGAMENTO E SELEÇÃO 

 
5.1 – Serão selecionados 6 (seis) trabalhos mais votados de cada modalidade para serem 
expostos nas dependências da CELU; 
5.2 – A votação será online nos grupos oficiais da CELU por moradores e ex-moradores, e 
cada um terá direito a um voto; 
5.3 – O desenho e a fotografia com o maior número de votos serão divulgados e 
premiados pelo Departamento Cultural; 

 
6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1 – Será permitida a participação no evento apenas aos indivíduos que tem ou já tiveram 
vinculo como moradores na Casa do Estudante Luterano Universitário sendo eles: 
Moradores, Ex-moradores, Moradores Extraordinários e Calouros; 
6.2 – Enviar seu material seguindo as instruções de envio de cada Modalidade. O 
departamento Cultural não se responsabiliza caso ocorra erros no envio ou inconformidade 
com as instruções descritas no tópico de cada modalidade; 
6.3 – Enviar juntamente com a proposta, a ficha de inscrição e termo de cessão de direitos 
autorais (ANEXOS l e ll); 
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7 – PREMIAÇÃO 

 
7.1 – Os 6 (seis) trabalhos de cada modalidade com maior numero de votos serão 
revelados (no caso da fotografia), emoldurados e expostos nos espaços comuns da casa.  
7.2 – O vencedor de cada categoria receberá uma premiação; 
7.3 – O Departamento Cultural entrará em contato (por meio das informações da ficha de 
inscrição) com os vencedores de cada categoria para combinar entrega da Premiação;  
 

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1 – O vencedor cederá os direitos autorais patrimoniais para a Casa do Estudante 
Luterano Universitário, que poderá utilizar a obra, conforme previsto no termo descrito 
no Anexo II deste Edital.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curitiba, em 17 de março de 2020. 



 

 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

1º CELUARTE 
   

Modalidade: Fotografia [   ]    
 Desenho   [   ] 
 

Informações do participante: 
 
Nome Completo: 
CPF: 
Período de moradia na CELU: 
Endereço: 
Telefones de contato: 
 
Informações da obra: 
 
Nome da Obra: 
Técnica: 
Descrição da Obra: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo II 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

  

 

 

Eu,                                                                                                                                                 , 

portador de CPF                                                        , inscrito no 1º CELUARTE DA CASA DO 

ESTUDANTE LUTERANO UNIVERSITÁRIO, por meio do presente Termo, autorizo a CASA 

DO ESTUDANTE LUTERANO UNIVERSITÁRIO a utilizar a obra de minha autoria, cedendo-

lhe, a título gratuito e em caráter definitivo, os Direitos Autorais Patrimoniais dela decorrentes, 

em acordo com a Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. A cessão dos Direitos Autorais desta 

obra visual é por prazo indeterminado.  

 

 

Declaro que tenho pleno conhecimento e aceito as normas e instruções do 1º CELUARTE DA 

CASA DO ESTUDANTE LUTERANO UNIVERSITÁRIO e também, que a obra cedida é de 

minha exclusiva autoria e que assumo, portanto, total responsabilidade pelo seu conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             ,           de                         de 2020. 

 

 

Nome completo e assinatura 


