
1. O Concurso de Arte & caricatura BEETHOVEN 250 ANOS  é uma realização da Orquestra 
Petrobras Sinfônica, e visa à escolha de artes a serem utilizadas em sua programação no decor-
rer do ano de 2020, quando se celebra os 250 anos do nascimento do compositor Ludwig van 
Beethoven. O tema do concurso abrange a figura de Beethoven, a sua personalidade, suas 
obras musicais e sua importância dentro da música erudita internacional.

2. Qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, poderá participar do concurso, com exceção 
dos integrantes da Orquestra Petrobras Sinfônica, dos membros de sua diretoria, e dos fami- 
liares dos mesmos. 

3. O concurso tem duas categorias de inscrições. A principal abrange obras de Arte & Design. 
Além desta, há uma categoria especial ligada à Caricatura.  

4. Cada participante poderá inscrever até cinco trabalhos em cada categoria. Os trabalhos 
poderão fazer uso de qualquer técnica, sendo que as obras inscritas em Caricatura deverão 
fazer referência de alguma forma à figura física de Beethoven; e as obras inscritas em Design 
tanto poderão se referir à figura física do compositor quanto a elementos gráficos e artísticos 
do seu universo musical. 

5. Os trabalhos poderão ser inscritos no concurso através de envio de e-mail para beethoven@
opes.com.br. O e-mail enviado para inscrição deverá trazer como assunto os dizeres “Beetho-
ven 250” e no corpo as seguintes informações:

* Nome completo do autor e (se for o caso) nome artístico
* Título(s) da(s) obra(s), acompanhado(s) da respectiva categoria (arte & design OU caricatura)
* Telefone para contato

6. Cada obra a ser inscrita deverá estar num arquivo anexado ao email de inscrição, em seu 
formato digital (JPG, PNG ou PDF). O arquivo deve ter como título o nome do autor seguido 
pelo nome da obra. 

7. As obras inscritas devem apresentar uma resolução mínima de 300 dpi, e uma largura ou al-
tura mínima de 2500 pixels e máxima de 5000 pixels. O arquivos deverão atender ao limite de 
10MB. Serão aceitos os trabalhos inscritos do dia 13 de abril de 2020 ao dia 05 de maio de 2020. 
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8. Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos, não tendo sido premiados em concursos an-
teriores, publicados em veículos de imprensa impressos ou virtuais, ou publicados em redes 
sociais, anteriormente à realização do concurso. 

9. Os trabalhos inscritos no concurso passarão por uma Comissão de Pré-Seleção, composta 
pelos curadores do concurso, convidados especialistas em Design e em Desenho de Humor e 
por representantes da Orquestra Petrobras Sinfônica. 

10. Os trabalhos selecionados pela Comissão acima serão analisados pelo Júri Oficial, com-
posto pela Diretoria da Orquestra Petrobras Sinfônica, por representantes da Petrobras e por 
curadores convidados. As dúvidas não previstas neste regulamento serão resolvidas pelo Júri 
Oficial, cujas decisões são soberanas e irrecorríveis. 

11. A obra escolhida como o melhor em cada categoria receberá um prêmio no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) cada uma. 

12. Todos os trabalhos selecionados pela Comissão de Pré-Seleção serão disponibilizados 
no perfil de Instagram da Orquestra Petrobras Sinfônica, @petrobras_sinfonica, para uma 
Votação Popular, aberta para o público em geral. A obra escolhida como sendo a preferida 
do público, através da Votação Popular, receberá o prêmio de R$ 2.000,00 (dois mil reais).   

13. A fim de evitar uma acumulação de prêmios, caso uma das obras premiadas pelo Júri Ofi-
cial receba a maior votação por parte do público, o prêmio de Votação Popular passará para o 
segundo mais votado. 

14. Os autores das obras premiadas no Concurso cederão os direitos de reprodução dos mes-
mos para o Acervo da Orquestra Petrobras Sinfônica. As obras serão parte integrante das apre-
sentações da Orquestra em sua programação comemorativa dos 250 anos de Beethoven, 
integrando o figurino dos músicos em suas apresentações, constando nas peças gráficas e 
digitais, e veiculado no material de imprensa. 

15. As obras inscritas no concurso podem vir a ser comercializadas, em peças vinculadas à 
Orquestra Petrobras Sinfônica, com os rendimentos revertendo-se totalmente em prol da 
Orquestra. 

16. O resultado das premiações será divulgado até o dia 30 de maio de 2020 em nosso perfil do 
Instagram, @petrobras_sinfonica. 

17. A inscrição no Concurso de Arte & caricatura BEETHOVEN 250 ANOS implica automatica-
mente na aceitação de todos os itens dispostos neste Regulamento. No caso de ocorrer uma 
exposição com as obras apresentadas no Concurso, o ato de inscrição implica também numa 
cessão automática dos direitos de exibição dessas obras em favor da Orquestra Petrobras Sin-
fônica e sua patrocinadora, acompanhadas dos créditos de autor.
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