
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

CONCURSO DE VITRINES - 2021 

PROJETO MINHA HISTÓRIA NA VITRINE 

 

PROJETO NOSSA HISTÓRIA NA VITRINE 

 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

  O presente projeto justifica-se pela importância de conciliar uma 

história de muitas mãos e sonhos, de despedidas e chegadas, de términos e 

recomeços que balizaram a saga dos imigrantes italianos durante o processo de 

imigração a mais de 150 anos 

  O resgate de nossa  história através de fotos e imagens 

documentais, objetos e cenários é uma verdadeira viagem ao tempo e tem um 

valor histórico inestimável, representa o olhar que devemos desprender para 

com os imigrantes italianos, entre tantos outros que chegaram ao nosso Estado, 

que atravessam um oceano fugindo da fome, de guerras, de condições adversas 

que existiam no seu próprio país, para enfrentar um oceano sem saber o que os 

aguardava, chegar a um local no qual não falavam a mesma língua, para receber 

pedaços de terra que se revelaram de difícil manejo, e ver que enfrentaram tudo 

isso e que ver o que foram capazes de construir na nossa serra gaúcha.   

 

 

 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVO GERAL 

 

  Envolver a comunidade e o comércio local no resgate de cenários 

que nos reportam a momentos importantes da nossa história com a vinda dos 

imigrantes italianos e consequentemente da nossa cultura mãe. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconhecer o esforço e a importância dos imigrantes italianos na 

estruturação de nossa comunidade e na formação de nossa história e cultura; 

 

 Encantar o consumidor com cenas do cotidiano e da cultura italiana; 

 

 Reverenciar cultura e história de Serafina Corrêa através da reprodução 

e resgate de momentos e imagens que recontam uma trajetória de 61 anos de 

nosso município; 

 

 Oportunizar às novas gerações a oportunidade de conhecer, através das 

vitrines do nosso comércio um pouco dos costumes e hábitos trazidos por nossos 

colonizadores; 

 

 Valorização, através dos espaços comerciais, nossa cultura e nossa 

língua; 

 

 Proporcionar uma campanha conjunta entre ACISCO, Prefeitura 

Municipal e Comunidade na busca do resgate e valorização da nossa cultura 

mãe, trazida pelos imigrantes italianos. 

 



 
 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

 PARTICIPAÇÃO 

 Poderão participar todos os estabelecimentos comerciais da cidade de 

Serafina Corrêa. 

        Cada participante, mesmo se tratando de filial ou empresa com razão social 

diferente do mesmo grupo empresarial, poderá concorrer com apenas uma 

vitrine; 

 A concepção de vitrine deverá abordar o tema “Colonização Italiana”, com 

elementos relacionados com a história da colonização italiana e os 61 Anos de 

Serafina Corrêa. 

            Os participantes deverão apresentar as vitrines concebidas e montadas 

no período de 10 a 31 de Julho de 2021. 

 

 INSCRIÇÕES 

 As inscrições são gratuitas. 

 O período de inscrição é de 28 de junho 09 de julho de 2021. 

 As inscrições serão realizadas mediante entrega de ficha de inscrição 

preenchida e assinada à Secretaria Municipal de Cultura pelo e-mail: 

cultura@serafinacorrea.rs.gov.br ou pessoalmente na Secretaria, no horário das 

8;00 as 11:30 e das 13:30 as 17:30 na Av. Miguel Soccol, Edifício Dona Pierina, 

Sala 102 – Centro de serafina Corrêa – RS. 

 

 AVALIAÇÃO 

 Os participantes, devidamente inscritos, deverão apresentar as vitrines 

concebidas e montadas de 10 a 31 de Julho de 2021. As vitrines não poderão 

sofrer alterações durante este período. 

 A avaliação e seleção das vitrines premiadas serão realizadas por uma 

comissão de avaliação, definida pela Secretaria Municipal de Cultura. 



 
 

 A comissão de avaliação não diferenciará as vitrines por técnica, 

destacando no processo seletivo beleza e criatividade, originalidade, 

aproveitamento do espaço, presença de elementos característicos e fidelidade 

ao tema, sendo estes dois últimos eliminatórios. 

 Serão premiadas as vitrines que melhor atenderem os critérios: 

 

Beleza e Criatividades: diversidade de materiais utilizados, aproveitamento da 

luz e harmonia dos elementos; 

 

Originalidade: desenvolvimento da temática com aproveitamento do espaço e de 

pontos focais, equilíbrio dos elementos, qualidade da visualização nos períodos 

diurno e noturno 

 

Fidelidade ao tema: a fidelidade ao tema é quesito obrigatório. 

 

 Nos dias 10, 20 e 30 de julho de 2021 serão realizadas avaliações dos 

espaços participantes, em horários variados, com registro fotográfico pela 

Comissão de Organização. As imagens serão utilizadas para comprovar a 

manutenção das vitrines e também para a avaliação. 

 Durante o período, sem data ou horário determinado, os integrantes da 

Comissão de Avaliação farão uma visita aos estabelecimentos participantes. 

 Os integrantes da Comissão de Avaliação atribuirão uma nota de 1 a 5 

para cada um dos critérios beleza e criatividade, originalidade e adequação ao 

espaço. 

 Serão premiadas as vitrines que contarem com a maior soma de notas. 

 Em caso de empate, a Comissão de avaliação se reunirá para avaliar e 

deliberar sobre os vencedores, de acordo com os critérios expostos. 

 A Comissão de Avaliação será composta por, no mínimo 5 integrantes, 

profissionais das áreas da cultura, artes, administração e ACISCO. 



 
 

PREMIAÇÃO 

 O concurso premiará as melhores vitrines, do primeiro ao terceiro lugar, 

de acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento, com a seguinte 

premiação: 

 1º lugar: R$700,00 (setecentos reais) 

 2º lugar: R$500,00 (quinhentos reais) 

 3º lugar: R$200,00 (duzentos reais) 

 

 A divulgação dos resultados, bem como a entrega da premiação será 

realizada no dia 06 de agosto, as 10horas, no Centro Administrativo Amantino 

Lucindo Montanari, na Avenida 25 de Julho, 202 – Centro – Serafina Corrêa -RS. 

 A Comissão de organização entrará em contato com os premiados, 

informando sobre a seleção e as ações a serem realizadas para a retirada dos 

prêmios. 

 

 

 UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DOS PARTICIPANTES 

 Os participantes autorizam a utilização de seus dados e imagem, bem 

como das imagens dos estabelecimentos comerciais que representam. 

 

 

 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 A inscrição neste concurso implica total e absoluta concordância com os 

termos deste regulamento. 

 Os custos de materiais e da montagem da decoração das vitrines ficará a 

cargo de cada participante. 

 Os casos omissos e eventuais disposições não contidas no presente 

regulamento serão resolvidos pela Comissão de Organização do Concurso. 



 
 

 

 

 CONTATO 

 Quaisquer dúvidas ou sugestões devem ser informadas aos seguintes 

responsáveis: 

 Secretaria Municipal de Cultura 

 Fernanda Tapparo 

 cultura@serafinacorrea.rs.gov.br 

            (54)991273497 

 

 

 

           Serafina Corrêa, 23 de junho de 2021. 

 

 

       Fernanda Tapparo 

      Secretária Municipal de Cultura 

  

 


