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CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK 2017 

 

Regulamento  

 

1. Objetivo 

O CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK visa fomentar e difundir a produção artística 

do patchwork na cidade de Limeira e ainda levar essa difusão a mais pessoas, sejam 

elas da cidade ou não.    

2. Tema 

2.1. Os trabalhos elaborados e executados para o CONCURSO LIMEIRA EM 

PATCHWORK 2017 deverão seguir o tema proposto pela Comissão Organizadora. 

2.2. O tema da edição de 2017 faz reverência à Música Popular Brasileira.  

2.3. Nossa música, aplaudida no mundo inteiro, merece um olhar carinhoso por parte 

dos artistas plásticos, que vão encontrar nela uma riquíssima variedade de temas. 

Nessa edição, portanto, um dos maiores bens culturais do país estará na cabeça e nas 

mãos dos artistas do patchwork e seus trabalhos, por certo, “cantarão” para quem os 

estiver observando. 

2.4. Dada a vasta gama de gêneros cultivados no conjunto que podemos chamar de 
“música popular brasileira”, elencamos as músicas dentre as quais os inscritos poderão 
escolher aquela em que trabalharão sua pesquisa e sua obra: Movimento Bossa Nova, 
festivais de MPB, Movimento Tropicalista e Clássicos da Música Brasileira. 
 
2.5. Escolham na lista proposta (1) uma canção que vai cantar nos seus retalhos, olho 
no regulamento e... Bom trabalho!  
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     2.5.1. MOVIMENTO BOSSA NOVA 
Garota de Ipanema - Composição: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes 
Águas de Março - Composição: Antônio Carlos Jobim 
Samba do Avião - Composição: Antônio Carlos Jobim 
O Barquinho - Composição: Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli 
Eu Sei que vou te Amar - Composição: Antônio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes 
Manhã de Carnaval - Composição: Angélica Maria / Luiz Bonfá  
 

     2.5.2. FESTIVAIS DE MPB 
A BANDA - Composição: Chico Buarque 
DISPARADA - Composição: Geraldo Vandré/Théo de Barros 
PONTEIO - Composição: Edu Lobo e Capinam 
SABIÁ - Composição: Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque 
CANTIGA POR LUCIANA - Composição: Edmundo Souto e Paulinho Tapajós 
PLANETA ÁGUA - Composição: Guilherme Arantes 
ESCRITO NAS ESTRELAS - Composição: Carlos Rennó e Arnaldo Black 
ARRASTÃO - Composição: Edu Lobo e Vinicius de Moraes 
PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS FLORES - Composição: Geraldo Vandré  
 

     2.5.3. MOVIMENTO TROPICALISTA 
TROPICÁLIA - Composição: Caetano Veloso 
DOMINGO NO PARQUE - Composição: Gilberto Gil 
ALEGRIA, ALEGRIA - Composição: Caetano Veloso 
PANIS ET CIRCENSIS - Composição: Gilberto Gil e Caetano Veloso 
AQUELE ABRAÇO - Composição: Gilberto Gil 
BABY - Composição: Caetano Veloso 
2001 (Astronauta Libertado) - Composição: Tom Zé  
 

     2.5.4. CLÁSSICOS DA MÚSICA BRASILEIRA 
CARINHOSO - Composição: Pixinguinha 
CHÃO DE ESTRELAS - Compositor: Sílvio Caldas e Orestes Barbosa 
AQUARELA DO BRASIL - Composição: Ary Barroso 
TRAVESSIA - Composição: Fernando Brant e Milton Nascimento 
ROMARIA - Composição: Renato Teixeira 
CORAÇÃO DE ESTUDANTE - Composição: Milton Nascimento e Wagner Tiso 
CONSTRUÇÃO - Composição: Chico Buarque 
AS VITRINES - Composição: Chico Buarque 
CIO DA TERRA - Composição: Chico Buarque / Milton Nascimento 
SAUDADE DA MINHA TERRA - Composição: Goiá e Belmonte 

 
2.6. Os trabalhos que não se enquadrarem ao tema, e que não corresponderem a 

algumas das músicas presentes na lista, serão automaticamente dispensados do 

concurso.  
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3. Inscrição 

3.1. Inscrições de 13/02/2017 de 2017 a 31/03/2017.  

* Em 29/03/2017 foram prorrogadas para 13/04. Notícia foi divulgada por meio do site do 

CPP-Limeira e redes sociais.        

3.2. Candidatos naturais e residentes de qualquer cidade podem participar. Não há 

limite de idade.      

3.3. A inscrição só será aceita apenas mediante às providências abaixo descritas:  

PROVIDÊNCIA 1: o interessado em participar do Concurso Limeira Em Patchwork 2017 

deve manifestar este desejo, seja por mensagem simples ao e-mail 

(pedagogicoparticular1@cpplimeira.com.br) ou pessoalmente na sede administrativa 

do CPP (Alferes Franco, nº 870, Centro, de segunda a sexta, das 8h às 12h e 13h às 17h. 

Esta manifestação deve seguir o prazo estipulado neste regulamento (item 3.1).  

Se o interessado manifestar o desejo com mensagem simples via e-mail, no corpo da 

mensagem este deverá pedir uma via do regulamento, a mesma será enviada 

(documento pdf), o candidato então, após o recebimento do arquivo, deverá ler com 

atenção e, após tomar ciência de todas as regras e concordar com elas, deverá então 

preencher a ficha de inscrição e assiná-la. Após isso deverá escanear (digitalizar) 

somente a folha onde consta a ficha em enviá-la ao e-mail 

pedagogicoparticular1@cpplimeira.com.br. Ou poderá ser preenchida pessoalmente 

na sede administrativa do CPP.  

 

PROVIDÊNCIA 2: Todos os trabalhos devem conter na parte de trás a etiqueta de 

identificação (modelo no final do regulamento) e, por cima dela, um tecido preto não 

transparente, alinhavado de forma que esconda a identidade do concorrente durante 

o julgamento. Não serão aceitas obras que não sigam estes critérios. Não será aceita a 

inscrição sem esta ficha.   

 

4. Material e data para entrega das obras  

4.1. O trabalho deve ter apenas um autor. Cada autor pode inscrever mais de um 

trabalho (mas concorrerá a apenas um prêmio). 

4.2. O primeiro lugar será prêmio aquisitivo: o autor ganha o prêmio e o CPP fica com a 

obra. 

4.3. O trabalho deverá medir 70 cm de largura x 90 cm de altura (vertical) ou 90 cm de 

largura x 70 cm de altura (horizontal), podendo estas medidas ultrapassar em apenas 5 

cm. Trabalhos com medidas que saírem dessa determinação não serão aceitos. 
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4.4. Ao CPP ficam os encargos e a responsabilidade de organizar o julgamento, 

escolher os juízes competentes e computar os prêmios, além de entregá-los em 

cerimônia a ser divulgada posteriormente. 

4.5. Não serão aceitos trabalhos que já concorreram em concursos anteriores, é 

obrigatório que os candidatos entreguem trabalhos inéditos.  

4.6. Os trabalhos inscritos deverão ser entregues entre os dias 21 de agosto (segunda) 

a 25 de agosto (sexta-feira). Candidatos residentes em Limeira devem fazer a entrega 

pessoalmente no administrativo do CPP já os candidatos de outras cidades devem 

encaminhar a obra por correio ao endereço: Rua Alferes Franco, nº 870, Centro de 

Limeira (SP), CEP: 13-480-051. Caso a obra chegue ao CPP após o prazo, não haverá 

problema desde que a data limite de entrega tenha sido respeitada com relação à 

postagem. Iremos levar em consideração a data da postagem no correio.   

5. Premiação 

5.1. A Comissão Organizadora do CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK indicará uma 

comissão para a seleção entre os inscritos. As obras selecionadas serão divulgadas até 

o dia 14 de setembro (data de estreia da VIII Limeira Patchwork). 

5.2. Os trabalhos selecionados e premiados serão apresentados ao público durante a 

VIII LIMEIRA EM PATCHWORK, de 14 a 16 de setembro de 2017, no Shopping Nações 

Limeira.  

5.3. Após exposição pública dos trabalhos selecionados, durante a VIII LIMEIRA 

PATCHWORK, haverá a premiação de acordo com a classificação determinada pelo júri, 

da seguinte forma: 

1º lugar: R$ 4.000,00 

2º lugar: R$ 3.000,00 

3º lugar: R$ 2.000,00 

4º lugar: R$ 1.000,00 

5º lugar: R$ 1.000,00  

Do 6º ao 12º lugar: R$ 300,00  

5.4. Todos os participantes receberão diploma de Honra ao Mérito pela participação. 

5.5. O resultado da seleção será disponibilizado no site do CPP-Limeira: 

www.cpplimeira.com.br . 

6. Direito de imagem 



 
CPP – CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA – REGIONAL DE LIMEIRA  

 
Telefones: 19 – 3713 4548 – 3713 4549 – 3441 1229 

 

6.1. Pelo presente regulamento o inscrito autoriza, com fulcro no artigo 20 do Código 

Civil Brasileiro, o CPP a utilizar sua imagem e nome, ou de seu trabalho, gravadas para 

o CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK. 

6.2. Esta autorização é dada em caráter definitivo e irrevogável, sem que dela decorra 

qualquer ônus, principalmente qualquer tipo de indenização, para os envolvidos na 

realização do Concurso.  

7. Disposições Finais 

7.1. Não poderá ser retirada do recinto qualquer obra exposta ou modificada a sua 

posição e composição sem a prévia autorização da Comissão Organizadora. 

7.2. O CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK é uma realização do Centro do 

Professorado Paulista (CPP) – Regional de Limeira. 

7.3. A Comissão Organizadora tomará todas as decisões necessárias ao andamento do 

evento, inclusive para resolver eventuais questões omissas no regulamento. 

7.4. Os inscritos, pelo ato de inscrição, concordam integralmente com todos os itens 

do regulamento. 

7.5. É importante o candidato estar atento também ao grupo que será feito em rede 

social (Facebook ou whatsapp) para avisos e demais comunicações entre os artistas 

participantes e Comissão Organizadora. Um convite será enviado, caso o mesmo não 

seja localizado na rede social, iremos entrar em contato. TODOS os candidatos devem 

fazer parte deste grupo.  

 
 
 
 
 
 

Doracy Alves da Costa Arcaro 
Diretora do Centro do Professorado Paulista – Regional de Limeira 

2017 
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Modelo de ficha para identificação da obra;  

 

A ETIQUETA É PARTE INTEGRANTE DO TRABALHO E DEVE VIR EM TECIDO, COSTURADA A ELE 

NA PARTE DE TRÁS DO TRABALHO, NO CANTO INFERIOR DIREITO!  

 

 

 
 

CONCURSO LIMEIRA EM PATCHWORK – 2017 
 

 
Título da obra produzida:  
 
............................................................................................................................................  
 
Nome:  
 
............................................................................................................................................  
 
Nome artístico:  
 
............................................................................................................................................  
 
Música homenageada:  
 
............................................................................................................................................  
 
Composição:  
 
............................................................................................................................................  
 
Técnica: 
.........................................................................................................................................................  
 
.........................................................................................................................................................  
 
Dimensões: (L x A) ............... x ............. cm 
 


