
 

REGULAMENTO EXPOSIÇÃO  
“UNA LOCANDINA PER CURITIBA” 

 

 
 
1. OBJETIVO 
Demonstrar através da linguagem do cartaz como meio de expressão cultural, o forte reflexo da 
cultura italiana na cidade de Curitiba, promovendo uma reflexão sobre o assunto 
Solicita-se aos participantes que concentrem seus esforços no projeto do cartaz enquanto peça 
gráfica autônoma, com força e linguagem próprias. 
 
2. REALIZAÇÃO 
A Exposição “Una Locandina per Curitiba” é uma realização da ProDesign>Pr – Associação para 
o Design do Paraná e do Solar do Rosário com a chancela do Consulado Italiano. 
 
3. PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar sócios profissionais da ProDesign>pr. 
 
4. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
4.1 As inscrições serão realizadas através do email contato@prodesignpr.com.br, sendo que no 
email devem constar as seguintes informações: 
 
a) Nome Completo do Autor 
b) Título do Cartaz 
c) Data de nascimento 
d) Cidade 
e) Estado 
f) Endereço 
g) Bairro 
h) CEP 
i) Telefone 
j) Celular 
k) Identidade 
l) CPF 
m) se houverem, citar profissionais que colaboraram na elaboração do cartaz (fotógrafos,  
banco de imagens, ilustradores), além de escritórios, agências ou equipe.  
 
4.2 Cada inscrição corresponde, obrigatoriamente, ao envio de um cartaz digital (formato  
JPG ou PDF; 70cm × 100 cm (apenas formato vertical); resolução de 180 dpi; CMYK;) a ser 
encaminhado via “sendspace” ou “wetransfer” para contato@prodesignpr.com.br 
 
4.3. Não há obrigatoriedade de inserção de nenhum texto, legenda ou logotipo, apenas a 
imagem conceito. Os cartazes devem ser pertinentes ao tema proposto. 
 
4.4 Os autores dos cartazes cedem gratuitamente e por prazo indeterminado à ProDesign>Pr e à 
comissão organizadora do Mia Cara Curitiba a integralidade dos direitos autorais patrimoniais 
sobre suas respectivas criações. Autorizam, assim, em caráter irrevogável e irretratável, que os 
cartazes inscritos sejam expostos ao público, bem como utilizados em publicações ou 
empregados em ações de divulgação e publicidade, digitais ou impressas, e em quaisquer 
modalidades de utilização, a critério único e exclusivo da ProDesign>Pr e à comissão 
organizadora do Mia Cara Curitiba, a qual poderão utilizar e dispor dos cartazes, destinando-os 
da forma que julgar adequada, respeitando-se, entretanto, os direitos autorais morais do autor. 
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5.INSCRIÇÃO 
 
5.1 A inscrição será feita exclusivamente através do email contato@prodesignpr.com.br. 
 
5.2 Cada participante poderá inscrever apenas 1(um) cartaz.  
 
5.3 As inscrições poderão ser realizadas até às 23 horas do dia 14 de maio de 2014. 
 
6. SELEÇÃO 
 
6.1 Os trabalhos serão apreciados por uma comissão julgadora composta por profissionais de 
design gráfico e áreas afins. 
 
6.2 A comissão julgadora selecionará até 50 trabalhos, que integrarão a exposição “Una 
Locandina per Curitiba” (Um Cartaz para Curitiba), e serão expostos durante o evento “Mia Cara 
Curitiba”. A exposição terá abertura oficial no dia 26 de maio de 2014 no Shopping Palladium. 
 
7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Os critérios de avaliação consistem em: conceito; clareza de comunicação; impacto visual;  
qualidade; estética; originalidade e viabilidade técnica. 
 
8. COMISSÃO JULGADORA 
A ser divulgada no site da ProDesign>pr e demais realizadores. 
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
9.1 Os trabalhos selecionados e impressos não serão devolvidos. 
 
9.2 A inscrição e envio do cartaz implica a aceitação integral das regras da exposição “Una 
Locandina per Curitiba” (Um Cartaz para Curitiba). 
 
9.3 Caberá ao participante a responsabilidade exclusiva e integral sobre a autoria dos  
trabalhos inscritos, assim como a proteção legal de seus direitos autorais e/ou sobre a  
propriedade intelectual.  
 
9.4 Em caso de dúvida quanto à autoria do cartaz inscrito, antes ou depois da seleção,  
caberá à comissão julgadora, soberanamente, decidir sobre sua desclassificação da participação 
na exposição. 
 
9.5 Cartazes cuja autoria de imagens pertença a terceiros deverão vir acompanhados de  
autorização de uso de imagem assinada pelos autores. 
 
9.6 O participante deve fornecer em sua inscrição informações corretas, verdadeiras e 
completas. 
 
9.7 Qualquer infração ao presente regulamento, por parte do participante, poderá ensejar  
sua desclassificação e exclusão da participação da exposição, a critério da comissão julgadora. 
 
9.8 Casos não previstos serão decididos pela comissão organizadora. 
 
9.9 Quaisquer dúvidas, sugestões ou esclarecimentos, prévios ou posteriores à realização 
deverão ser enviados à ProDesign>pr por meio do e-mail contato@prodesignpr.com.br 
 
9.10 Os realizadores se reservam o direito de tomar decisões que não estejam previstas neste 
regulamento. 


