
 

 

EDITAL nº03 SEDUC/GOB-GO - PROJETO DE ARTES PLÁSTICAS E CULTURA DA 
MACONARIA DO ESTADO DE GOIÁS 

 

1ª COLETIVA DO MOVIMENTO CULTURAL MAÇÔNICO DO ESTADO DE GOÁS 

 O GOB-GO por meio da Secretaria Educação e Cultura, usando das atribuições que lhe 
são conferidas, organiza a1ª COLETIVA DO MOVIMENTO CULTURAL MAÇÔNICO DO 
ESTADO DE GOIÁS, juntamente com Instituto Cultural - Movimento Cultura Santuário da Arte 
– Mosarte, que comemora a 20ª Coletiva, tem como objetivo a promoção de cultura, defesa e 
conservação do patrimônio histórico e artístico regional, vivificando tradições, interações sociais, 
sustentabilidade por meio da relação harmoniosa em todas as esferas da sociedade 
governamental e não governamental, bem como seus pares. 

Com isso, Secretaria de Educação e Cultura do GOB-GO, abre espaço para difundir e 
contribuir com a Cultural Maçônica em Goiás, resolve instituir a1ª COLETIVA DO 
MOVIMENTO CULTURAL MAÇÔNICO DO ESTADO DE GOIÁS. 

 Por considerar a necessidade de fomentar a Produção Cultural Maçônica por meio das 
(artes, esculturas, pinturas, teatros, músicas, literaturas, folclore regionais e ou locais e dentre 
outras) e o compartilhamento de conhecimentos acerca de artes e culturas, mediante o encontro 
de uma obra em um determinado contexto ao sintonizar o autor juntamente com uma análise 
intelectual do fazer artístico. 

RESOLVE: 

Declarar aberta a1ª COLETIVA DO MOVIMENTO CULTURAL MAÇÔNICO DO ESTADO 
DE GOIÁS, por meio da Educação e Cultura, na forma do Regulamento a seguir, com as regras 
e condições para participação e homenagens a personalidades do meio cultural de Goiás, 
conforme o seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 

Art. 1º – Poderão participar os artistas que possuem representações, ou seja, representatividade 
em artes plásticas, escultores dentre outros quesitos culturais no Estado, tanto Maçons quanto 
não Maçons, desde que atendam às normas do Edital. 

Art. 2º – As homenagens dar-se-ão as pessoas que estão em destaque cultural, empresarial com 
apoio a acultura no Estado de Goiás. 

Art. 3º – Os trabalhos possuirão estilos específicos conforme suas áreas de atividades dentro da 
1ª COLETIVA DO MOVIMENTO CULTURAL MAÇÔNICO DO ESTADO DE GOIÁS. 

Art. 4º – A divulgação do evento que propõe serão divulgado por meio de jornais, internet no 
sítio do GOB-GO, em rede social, com convite padronizado dentre outros, até o dia 20 de agosto 
de 2018, as 23:59h – Dia do Maçom. 

Parágrafo único: Esclarecemos que quinze dias antes do evento serão confirmados os expositores 
inscritos. 

Art. 5º – Os homenageados serão os destaques no cenário da Cultura em Goiás. 



 

 

Art. 6º – A 1ª COLETIVA DO MOVIMENTO CULTURAL MAÇÔNICO DO ESTADO DE 
GOIÁS será realizada no dia 26 de outubro de 2018(sexta feira), as 19:00h, culminando com o 
aniversário do GOB-GO. 

Art. 7º - Dos Convidados 

Os artistas convidados para a 1ª COLETIVA DO MOVIMENTO CULTURAL MAÇÔNICO 
DO ESTADO DE GOIÁS, após o término da mostra receberão certificados de 30horas, pela 
participação. 

Art. 8º Dos expositores: 

Os expositores ficarão responsáveis pelas suas obras (traslados, montagem da exposição, retirada 
das mesmas), no período estipulado pelo organizador. Quanto à comercialização das obras 
expostas, serão de inteira responsabilidade do artista. Lembramos que o espaço possui segurança 
24h. 

§1º. Não serão aceitos o envio de peças para a coletiva por meio dos CORREIOS. 

§2º. Os trabalhos encaminhados depois do horário previsto serão descartados. 

Art. 9º. A solenidade de abertura realizar-se-á no dia 26 de outubro de 2018, no salão nobre do 
GOB-GO às 19:00h e a coletiva permanecerá até o dia 31 de outubro de 2018, as 8:00h. 

Art. 10. A participação na 1ª COLETIVA DO MOVIMENTO CULTURAL MAÇÔNICO DO 
ESTADO DE GOIÁS implica, automaticamente, na autorização para que GOB-GO/SEDUC 
utilizem as imagens dos autores em publicações, materiais e eventos institucionais, sob pena de 
indeferimento da participação. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11. Estão impedidos de participar da coletiva os membros da Comissão julgadora, dentre 
outros que não foram cadastrados. 

Art. 12. Serão desclassificados os trabalhos que não se enquadrarem com a temática proposta e 
nas especificações deste regulamento, bem como aqueles enviados em desconformidade com as 
disposições do regulamento. 

Art. 13. Os trabalhos têm até cinco dias para serem retirados da instituição. 

Art.14. Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pelas Secretarias da Educação e 
Cultura do Grande Oriente do Brasil-Goiás. 

 

Oriente de Goiânia-GO, 15 de agosto de 2018. 

 

José Mariano Lopes Fonseca                                               Luís Carlos de Castro Coelho 

Secretário Adjunto da Educação e Cultura                                      Grão Mestre do GOB-GO 


