
  
 

 

Regulamento do Concurso de Bordados 

“Máscaras de Paraty” 

 

Introdução 
 
O Instituto Colibri tem o objetivo de desenvolver o segmento do artesanato de forma a gerar mais emprego 

e renda, melhorando a qualidade de vida dos Artesãos e de toda a cadeia produtiva. 

O Concurso de Bordados “Máscaras de Paraty” é uma das ações do projeto Paraty EcoFashion, e seu 

resultado integrará a exposições “Raízes de Paraty”.   

O Concurso de Bordados “Máscaras de Paraty” se propõe a fortalecer a identidade cultural paratiense 

valorizando as tradicionais máscaras de carnaval traduzidas em outra forma de expressão, ou seja, por meio 

de bordados. 

O Concurso de Bordados “Máscaras de Paraty” pretende mostrar, divulgar e promover, preservando e 

prestigiando esta rica tradição cultural fluminense. 

O Concurso será regido pelo regulamento abaixo: 

Regulamento 

Capítulo I: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

1.1 - Os interessados deverão realizar sua inscrição, por meio de formulário padrão (anexo 1), que uma 

vez preenchido deverá ser entregue no Centro de Capacitação Colibri, localizado, no Beco da Patitiba em 

Paraty-RJ, atrás da Galeria Magalhães, de segunda à sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no período de 

20 de maio a 31 de agosto de 2013.   

1.2 - Cada participante poderá participar com até duas peças de bordados concorrendo a premiação.  

1.3 - Em caso de empate, a peça do artesão com idade mais avançada terá a prioridade e prevarecerá.  

Capítulo II: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS 

2.1- Para participar do concurso, é imprescindível que o Artesão realize sua inscrição no Instituto Colibri.  

2.2 - Participarão apenas Artesãos individuais, sendo vedada a inscrição de grupos ou associações de 

artesãos de qualquer natureza. 

2.3 - Cada Artesão poderá participar com quantos  trabalhos desejar. 

Capitulo III: DAS INSCRIÇÕES 

3.1 - O ato de inscrição implica no conhecimento e na integral concordância do Artesão com as normas e as 

condições estabelecidas neste Regulamento, inclusive no que diz respeito à autorização ao Instituto Colibri 

para publicar e divulgar, sem finalidade lucrativa, os conteúdos e imagens das peças inscritas, no Brasil e no 

exterior.  

CAPÍTULO IV: DO CONCURSO 

4.1 - A seleção terá três etapas: 

(i) As peças inscritas serão analisadas e escolhidas por uma comissão composta de três (3) pessoas de 

competência comprovada na área de artes plásticas, design e artesanato.  

(ii) As peças resultantes do projeto integrarão a exposição “Raízes de Paraty” - Paraty EcoFashion, e ficarão 
expostas de 25 de setembro a 27 de outubro de 2013. 



  
 

 

(iii) Esta comissão selecionará três (3) trabalhos para receberem respectivamente:  

1º lugar - Uma máquina de costura Singer + um livro;                                                                                  
2º lugar - Um kit para bordado/costura + um livro;                                                                                               

3º lugar - Um kit para bordado/costura. 

4.2 - Ao final da exposição no projeto Paraty EcoFashion, o Instituto Colibri poderá prosseguir com a exposição em outros 
espaços culturais expositivos. 
 

4.3 - Os componentes da comissão farão seu trabalho voluntariamente sem nenhuma remuneração e suas 

decisões são soberanas, não cabendo nenhum recurso dessas decisões. 

CAPÍTULO V: DA AVALIAÇÃO 

5.1 - A comissão avaliará os trabalhos apresentados baseada nos critérios abaixo relacionados, atribuindo a 

cada um de 01 a 03 pontos: 

a. Excelência: Alta qualidade demonstrada na habilidade de produção da arte: este critério será 

avaliado pelo uso de materiais e técnicas de alta qualidade. 

b. Autenticidade: Expressão da identidade cultural e dos valores estéticos tradicionais: este critério será 

demonstrado por uma forte aplicação de expressão estética e cultural ou da técnica tradicional. 

c. Inovação: Este critério será demonstrado pelo material apresentado. 

5.2 - Independente do tipo do bordado, o destaque será dado às obras que recriem técnicas tradicionais 
e/ou apliquem novas técnicas de bordado para enriquecer o universo artesanal. 

CAPÍTULO VI: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

6.1 - Os artesãos participantes do concurso concordam em isentar o Instituto Colibri de qualquer 

responsabilidade referente à questões de propriedade intelectual que venham a ser levantadas por terceiros. 

6.2 - Os autores dos trabalhos expostos autorizam o Instituto Colibri a difundirem seus trabalhos por 
todos os meios de comunicação possíveis, sem finalidade lucrativa. Estes trabalhos passarão a fazer parte 

do acervo do Instituto Colibri.  

6.3 - Os artesãos dos trabalhos expostos receberão um Certificado de Participação do Instituto Colibri. 

6.4 - Os artesãos dos trabalhos não expostos terão seus trabalhos devolvidos no período de 15 a 31 de 
outubro de 2013, no Centro de Capacitação Colibri, localizado, no Beco da Patitiba em Paraty-RJ, atrás da 

Galeria Magalhães, de segunda à sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

6.5 - A partir do dia 1º de novembro de 2013 as peças que não forem recolhidas, passarão 

automaticamente ao acervo do Instituto Colibri podendo este lhe dar a destinação que melhor lhe aprouver. 

CAPÍTULO VII: DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 - O presente Regulamento ficará à disposição dos interessados no site www.paratyecofashion.com.br, e 

no Centro de Capacitação Colibri, localizado, no Beco da Patitiba em Paraty-RJ, atrás da Galeria Magalhães, 

no período de 20 de maio a 31 de agosto de 2013. 

7.2 - Dúvidas e informações referentes a este Regulamento poderão ser esclarecidas e/ou obtidas no site 

www.paratyecofashion.com.br ou pelo telefone (24) 9947 7440. 

7.3 - Os casos omissos serão analisados pelo Instituto Colibri. 

7.4 - A inscrição para este concurso implicará na concordância total e incondicional do Participante com 

todos os itens deste Regulamento. 

http://www.paratyecofashion.com.br/
http://www.paratyecofashion.com.br/


  
 

 

 

 Formulário de Confirmação 

(Anexo 1) 

Eu................................................................................ confirmo minha participação 

no Concurso de Bordados “Máscaras de Paraty”  aceitando os termos e condições 

estabelecidos no Regulamento do certame. 

De acordo 

Paraty,         de                              de  2013 

Assinatura: ___________________________ 

RG: _________________________________ 

 

Etiqueta 

 (Anexo 2) 

Os dados abaixo relacionados a serem colocados no corpo da etiqueta, deverão estar 

escritos ou impressos de forma clara e fiel ao exemplificado no modelo abaixo:  

Número da peça:  

Nome do artesão:  

Telefone: (    )      - 

Município:  

Histórico da peça: material utilizado, tipologia e demais detalhes identificando a peça. 

 

 

 

 

Nº da peça: _________________ 

 

 

Nome do artesão: _______________ 
 

 

Telefone: (     ) _________________ 

 
 

Endereço: _____________________ 

 

 
 

 

Histórico da peça: _______________ 

 

______________________________ 

 
 ______________________________ 

 

 ______________________________ 

 
 ______________________________ 

 

 ______________________________ 

 

 


