
MARINHA DO BRASIL 

COLÉGIO NAVAL 

SOCIEDADE ACADÊMICA GREENHALGH 

REGULAMENTO DA XLI EXPOARTE - COLÉGIO NAVAL 

ART.1° - DA DESTINAÇÃO 

         A XLI EXPOARTE - COLÉGIO NAVAL destina-se como evento de contribuição à formação 
sociocultural dos Alunos do Colégio Naval, abrangendo a sua iniciação e/ou inserção na apreciação das 
Artes Plásticas. Para tanto, é aberto um espaço para que os alunos exponham as obras realizadas no 
decorrer do Ano Cultural, assim como apreciem a variedade artística da região de Angra dos Reis e 
demais municípios do estado do Rio de Janeiro, gerando integração social e evolução do cenário artístico 
nacional. 

ART.2° - CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS 

          A classificação das obras da XXXIX EXPOARTE será dividida nas seguintes categorias: 

CATEGORIA FAIXA ETÁRIA TEMÁTICA 

Pintura(Alunos do CN) Livre Livre 
Desenho(Alunos do CN) Livre Livre 
Fotografia(Alunos do CN) Livre Livre 
Adulto (Pintura/Desenho) A partir de 18 anos Livre 
Infanto-Juvenil (Pintura/Desenho) De 10 à 17 anos Livre 
Fotografia Livre Livre 

         §1°- Teremos também no dia da EXPOARTE a GINCANA DE PINTURA E DESENHO. O regulamento 
da Gincana encontra-se no anexo a este documento e é aberto a todos. 

ART.3° - QUANTIDADE 

          Serão aceitos até três trabalhos por artista de dimensões até 150cm x 150cm. São aceitas as técnicas 
de fusain, grafite, nanquim, tinta a óleo ou acrílica (com possibilidade de inclusão de outros materiais tais 
quais areia ou papel), guache ou aquarela sobre tela, papel ou Eucatex. Na categoria fotografia, 
recomenda-se que as fotos tenham sido retiradas de câmeras de no mínimo seis megapixels. Não serão 
aceitas colagens ou esculturas. Todo trabalho a ser apresentado deve dispor de meios que permitam sua 
exposição (arame ou moldura). Fotografias podem ser apresentadas em pen drive formatado (somente 
com foto a ser exposta) devidamente identificado. 

ART.4°- DA AVALIAÇÃO 

         A comissão julgadora será constituída por três especialistas da área convidados e dois militares da 
Marinha do Brasil. Cada trabalho será analisado individualmente, e a média das notas obtidas 
determinará o vencedor de cada categoria. 

          §1° O julgamento será no dia 13 de agosto de 2022 no período de 15h às 16h. 

          §2° Os membros da comissão julgadora participarão, se assim o desejarem, como Hors-Concours. 

          §3° Dependendo da quantidade de trabalhos, uma pré-seleção poderá ser realizada a fim de 
adequar o número ao espaço. 

ART.5°- ABERTURA DA EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO 

           A exposição estará aberta ao público a partir das 9h até as 15:00h. 



ART.6°- DA PREMIAÇÃO 

           Os participantes de cada categoria concorrerão à seguinte premiação: 

      COLOCAÇÃO                          PREMIAÇÃO 

1°LUGAR DE CADA CATEGORIA        PRÊMIO 

2°LUGAR DE CADA CATEGORIA        PRÊMIO 

3°LUGAR DE CADA CATEGORIA        PRÊMIO 

ART.7°- DA ENTREGA  

          Os trabalhos deverão ser entregues na Sociedade Acadêmica Greenhalgh(SAG), localizada na 
Avenida Marques de Leão s/n, na sala da SAG, a partir do dia 01 de agosto até o dia 04 de agosto de 2022, 
das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h00. A SAG reserva o direito do uso das obras e nome dos autores 
durante o prazo em que ocorrerá a exposição, a fim de divulgação de matérias que forem sobre a XLI 
EXPOARTE. Para informações, ligue (24) 3421-3027. 

ART.8°- DA INSCRIÇÃO 

           A inscrição para QUADROS E PINTURAS será realizada pelo link 
https://forms.gle/bEaiND2rDAjV7SS29. Não será cobrada taxa de inscrição. 

           A inscrição para FOTOGRAFIAS será realizada pelo link 
https://forms.gle/SjuKjzPodkTnFbDt7. Não será cobrada taxa de inscrição. 

ART.9°- DA POSSE DAS OBRAS 

            A posse das obras é de plena responsabilidade do artista. Com exceção dos casos em que se 
explicite a doação da obra, o autor terá até 3 meses para reavê-la, no mesmo local e horários 
mencionados do Art.7°. Caso não seja cumprido o prazo, excluindo-se casos extraordinários, subentende-
se-à doação da obra. 

ART.10°- DA CERTIFICAÇÃO 

            Todo artista tem direito ao Certificado de Participação na XLI EXPOARTE. O mesmo será enviado 
via e-mail para cada participante.  

 

ART.11°- DA CONCLUSÃO 

Demais casos não abrangidos neste deslocamento deverão ser encaminhados à Comissão 
Organizadora da XLI EXPOARTE até o dia 12 de agosto de 2022, para serem então analisados. 
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Anexo do Regulamento da EXPOARTE 

Regulamento da Gincana de Pintura e Desenho da 

XLI EXPOARTE - Colégio Naval 

1.     Evento 

1.1 Será realizado no sábado, dia 13 de agosto de 2022, nas dependências do Colégio Naval, 
localizado à Avenida Marquês de Leão, s/n- Centro, Angra dos Reis, com início às 08:00; 

2      Inscrição 

      2.1 A inscrição é gratuita e será efetivada após o preenchimento e entrega da ficha de inscrição no 
dia do evento, devendo ser retirado na Sociedade Acadêmica Greenhalgh (SAG) no próprio Colégio Naval. 

      2.2 O artista deverá apresentar no momento da inscrição a tela ou folha em branco que será 
realizado sua obra, para que esta seja devidamente identificada pela organização do evento e certificado 
após a entrega que a obra fora efetivamente desenvolvidas no dia do evento. 

3       Entrega 

       3.1 Os artistas deverão entregar as obras até as 14h, no mesmo local da inscrição, sem assinatura 
que possa identificar a autoria do trabalho. No ato da entrega cada participante receberá um número, que 
será associado à obra para orientação da Comissão Julgadora. A tabela com o nome associado ao número 
será divulgada apenas no ato da premiação; 

       3.2 O artista que se atrasar em relação ao início previsto do Salão não terá direito a tempo extra 
para finalização da obra; 

4        Exposição 

       4.1 As obras deverão ser executas em DESENHO ou PINTURA EM TELA, no tamanho máximo de 
80 x 100cm. 

       4.2. As obras serão expostas a partir das 15h em local a ser divulgado posteriormente pela 
Sociedade Acadêmica Greenhalgh. 

5.       Temática 

       5.1. O tema proposto é “Colégio Naval e/ou entorno”. 

Algumas sugestões para artistas que não conhecem o local são: praia, píer, embarcações 
fundeadas, Hotel de Trânsito, Santinha, Avenida Marques de Leão, Residências, Construções do 
Colégio (Prédio Principal, APENAS A FACHADA EXTERNA);  

       5.2. Os participantes poderão retratar as diversas paisagens ou construções. Os convidados (civis 
e militares, adultos e crianças) poderão acompanhar o desenvolvimento das obras durante o dia. 

Parágrafo único- Os participantes se comprometem a respeitar o tema. 

6.      Materiais  

       6.1 Cada artista deverá trazer seu próprio material (tela. Cavaletes, tintas, etc...) e outros que 
julgar necessários para a execução de seu trabalho. 

7.      Participantes  

        7.1 O evento estará aberto à comunidade em geral, amadores e profissionais. 

 




