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REGULAMENTO 

MOSTRA CULTURAL DE AABBs 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° Idealizada pela FENABB - Federação das AABBs, a Mostra Cultural de AABBs será 

regida pelo presente Regulamento. 

 

MOSTRA CULTURAL 

Art. 2° A mostra tem como objetivos principais reconhecer e incentivar as AABBs a realizarem 

ações culturais em suas dependências.  

Art. 3° Cada AABB poderá apresentar um único trabalho, dentre os segmentos abaixo: 

 Concurso; 

 Oficina; 

 Encontro; 

 Festival; 

 Mostra; 

 Exposição; ou 

 Outro Evento cultural. 

 

PARTICIPAÇÃO 

Art. 4° Poderão ser inscritas na Mostra Cultural de AABBs, ações culturais realizadas no período 

de 01 setembro de 2016 a 30 de setembro de 2017. 

Art. 5° Ações culturais de terceiros, devidamente identificadas no anexo 2, poderão ser inscritas, 

desde que realizadas nas dependências da AABB e com envolvimento do clube na organização. 

§1° As despesas com a realização do evento são de responsabilidade de cada participante. 

§2° Para receber o prêmio, as AABBs deverão estar em situação regular com a FENABB e com o 

CESABB, seja ela documental (filiação à FENABB, relatórios, atualização cadastral, relatório 

anual), financeira (não constar inadimplência, ausência ou atraso de prestação de contas) e 

contábil. 

 

PRAZO E DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

Art. 6° A inscrição é gratuita e poderá ser realizada a partir da publicação deste regulamento até 

o dia 30 de setembro de 2017.  

Art. 7° A inscrição poderá ser realizada via e-mail ou encaminhada pelos correios, conforme 

orientações abaixo: 

http://www.fenabb.org.br/
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I. E-mail: pelo endereço eletrônico gerev@fenabb.org.br. 

II. Correios: o material deverá ser enviado como correspondência registrada ou SEDEX, para o 
endereço: 

FENABB - Federação das AABBs 
Mostra Cultural de AABBs 
A/C Gerência de Eventos Esportivos e Socioculturais (GEREV) 
SDS, Edifício Boulevard Center, 3º andar 
Brasília (DF) – CEP 70.391-900 

§1° A FENABB confirmará o recebimento das inscrições.  

§2° As AABBs que optarem pela inscrição via e-mail deverão atentar para que o somatório dos 

arquivos enviados não ultrapasse o limite máximo de 15 MB (megabytes). No caso de exceder o 

limite de 15 MB, o material deverá ser encaminhado pelos correios.  

§3° São permitidos os seguintes tipos de arquivos: PDF para texto e imagens e MPEG, AVI ou 

link na internet para vídeos. 

Art. 8° No caso de inscrições pelos correios, será considerada como data de inscrição aquela 

constante na postagem do material completo junto ao serviço postal.  

Art. 9° As inscrições deverão conter os seguintes documentos: 

I. Anexo 1 - Ficha de inscrição; 

II. Anexo 2 - Declaração de autoria e propriedade. 

III. Um vídeo da apresentação de até 5 minutos de duração (obrigatório somente para os 

trabalhos de música e dança). 

IV. Material de divulgação (convite, cartazes, fotos, imagens, reportagens noticiadas em jornal ou 

outras mídias), se houver. 

§1° As inscrições remetidas via e-mail deverão conter um único arquivo em formato PDF, com 

exceção, apenas, dos trabalhos de dança e música que podem anexar um vídeo, conforme item III 

do artigo 9º, obedecendo o limite de até 15 MB (megabytes). 

§2° As inscrições que atenderem plenamente às normas deste Regulamento receberão 

Certificado de Participação, emitido pela FENABB. 

§3° Serão desclassificadas as inscrições que não atenderem ao disposto neste regulamento, 

inclusive os trabalhos postados após a data estipulada no art. 6º. 

 

SELEÇÃO DOS DESTAQUES CULTURAIS  

Art. 10 A comissão de seleção será composta por pessoas com conhecimento na área cultural, 

indicadas pela FENABB. 

Art. 11  A comissão de seleção utilizará os critérios de avaliação dispostos neste regulamento 

para avaliar as ações culturais das AABBs. 

http://www.fenabb.org.br/
mailto:gerev@fenabb.org.br


  
 
 
 
 

  

Página 3 
Mostra Cultural de AABBs 
Informações: 
Fone: (61) 2106-1117 Fax: (61) 2106-1131 
0800.704.2106 (opção 3) 
Email: gerev@fenabb.org.br 
http://www.fenabb.org.br  

Parágrafo único – As decisões da Comissão serão soberanas e irrecorríveis.  

 

Art. 12 A comissão fará a pré-seleção dos 15 (quinze) melhores destaques culturais. Serão 

premiados os 10 (dez) melhores, da seguinte forma: 

I. 05 (cinco) melhores ações serão escolhidas pela comissão de seleção; 

II. Dentre as outras 10 (dez), serão premiadas as 5 (cinco) ações mais bem votadas, por meio 

de votação eletrônica no site da FENABB, aberta a todas as AABBs. 

Parágrafo único - As orientações para a votação eletrônica serão divulgadas oportunamente. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Art. 13 As ações serão analisadas e pontuadas, de acordo com a escala de pontuação abaixo, 

conforme os quesitos a seguir: 

QUESITOS DESCRIÇÃO Pontuação 

Mobilização da comunidade Envolvimento dos associados e 

comunidade no evento 
1 a 5 

Adesão de novos associados Quantos associados a AABB conseguiu 

com a realização do evento 
1 a 5 

Resultado Financeiro Benefícios financeiros alcançados 1 a 5 

Público geral Quantas pessoas participaram do evento 1 a 5 

Divulgação da FENABB e 

parceiros 

Como foi a divulgação das marcas 

FENABB, AABB, Ouro Vida e Banco do 

Brasil  

1 a 5 

Divulgação da Ação Cultural 

Formas de divulgação e canais de 

comunicação que a AABB utilizou para 

promover o evento 

1 a 5 

Participação do poder público Patrocínio e envolvimento do poder 

público Municipal, Estadual e Federal.  
1 a 5 

PONTUAÇÃO POR ITEM 

1- Irrelevante 2- Pouco relevante 3- Relevante 

4- Muito relevante 5- Altamente relevante 

 

http://www.fenabb.org.br/
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Parágrafo único – Em caso de empate, o desempate será de acordo com a maior pontuação 

obtida no quesito Mobilização da Comunidade. Permanecendo o empate, serão avaliados os 

demais critérios na seguinte ordem: Adesão de novos associados, Resultado Financeiro, Público 

Geral, Divulgação da FENABB e parceiros, Divulgação da Ação Cultural e Participação do poder 

público. Em último caso, persistindo o empate, será realizado sorteio. 

RESULTADO E PREMIAÇÃO 

Art. 14 O resultado será publicado no site da FENABB (http://www.fenabb.org.br) até o dia 22 de 

dezembro de 2017. 

Art. 15 A premiação está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2018. 

Art. 16 As 10 (dez) melhores ações, 5 (cinco) pela comissão de seleção e 05 (cinco) por votação 

eletrônica, serão premiadas com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cada. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17 Este Regulamento, juntamente com todos os anexos, está disponível no site 

http://www.fenabb.org.br/socioculturais/ . 

Art. 18 Os participantes da Mostra Cultural de AABBs aceitam todas as normas previstas neste 

Regulamento. 

Art. 19 O material encaminhado para a inscrição na Mostra Cultural de AABBs passará a integrar 

o acervo da FENABB. 

Art. 20 As ações selecionadas poderão ser divulgadas no site da FENABB, bem como em 

qualquer material de divulgação da promotora.  

Art. 21 As Afiliadas inscritas serão responsáveis pelo material e conteúdo do trabalho 

encaminhado, não cabendo qualquer responsabilidade à FENABB. 

Art. 22 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e/ou a FENABB. 

Art. 23 Eventuais dúvidas e esclarecimentos poderão ser dirimidos pelo endereço eletrônico: 

gerev@fenabb.org.br. 

http://www.fenabb.org.br/
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