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Edital nº 01/2014 
EXPOSIÇÕES FOTOGRÁFICAS INDIVIDUAIS 

 
MES DA FOTOGRAFIA 2014 

 
O FEMININO E A FOTOGRAFIA 

O universo feminino pelas lentes da fotografia 
 
 
 
Por meio da Lente Cultural Coletivo Fotográfico, a organização do Mês da Fotografia 2014 torna 
público aos interessados que, no período de 7 de Abril a 20 de Maio de 2014, estão abertas as 
inscrições para a seleção de trabalhos fotográficos em todas as linguagens e estéticas, de 
fotógrafos profissionais e amadores residentes nos estados do Centro-Oeste (DF, GO, MT e MS).  
 
Os trabalhos terão ênfase no tema: “O Feminino e a Fotografia – O universo feminino pelas 
lentes da fotografia”, e deverão estar em conformidade com as disposições abaixo 
estabelecidas. 
 
 
1. DO OBJETO  
1.1 Constitui objeto deste Edital a seleção de trabalhos fotográficos individuais com o tema – 
“O Feminino e a Fotografia – O universo feminino pelas lentes da fotografia”, a serem 
realizados como parte da programação de exposições fotográficas individuais do Mês da 
Fotografia 2014, no período de 5 a 30 de agosto de 2014. 
 
1.2 Serão selecionados dois trabalhos/ensaios fotográficos individuais sendo: 
 

- Um ensaio de fotógrafa/fotógrafo de Brasília para compor a programação de 
exposições individuais do Mês da Fotografia 2014; 
 

- Um ensaio de fotógrafa/fotógrafo dos estados do centro-oeste (GO, MS e MT) para 
compor a programação de exposições individuais do Mês da Fotografia 2014. 
 

 
2. DO TEMA  
2.1 “O Feminino e a Fotografia – O universo feminino pelas lentes da fotografia” objetiva 
apresentar para a sociedade a diversidade e a riqueza do olhar dos fotógrafos e fotógrafas sobre 
o universo feminino, suas singularidades e pluralidades, e o protagonismo da mulher na 
sociedade contemporânea.  
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As exposições individuais representam, também, um importante espaço para mostrar o quadro 
atual da produção fotográfica de fotógrafos brasileiros, aproximando e proporcionando o 
encontro de fotógrafos e fotógrafas do Centro-Oeste. 
 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO  
3.1 Para participar deste edital, o fotógrafo (a), amador ou profissional, deverá ter residência 
comprovada na Região Centro-Oeste, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Distrito Federal. A organização do evento poderá solicitar mais informações a qualquer 
momento como objeto de comprovação do trabalho fotográfico do autor. 
 
3.2 A participação é gratuita e as obras estarão abertas para todas as formas de estética e 
linguagem fotográfica;  
 
3.4 Cada autor poderá enviar até o máximo de 1 (um) trabalho/ensaio fotográfico, com 
mínimo de 30 (trinta) e máximo de 60 (sessenta) fotografias, para a seleção da Curadoria, 
dentro do tema do Mês da Fotografia 2014.  
 
3.4 As fotografias deverão ser enviadas em arquivos digitais, no tamanho 80 cm (lado maior), 
com 300 dpi em jpg, para o e-mail expomes@gmail.com, através do site www.wetransfer.com. 
As imagens deverão estar em pasta zipada com identificação do autor.   
 
3.5 O autor deverá enviar ainda ficha de inscrição, devidamente preenchida, com uma breve 
apresentação e descrição do ensaio fotográfico, currículo resumido do fotógrafo(a), atividades 
fotográficas, bem como, informações sobre o vínculo citado no Item 3.1. A ficha de inscrição 
está disponível no site www.mesdafotografia.wix.com/2014, no link - Download Ficha Inscrição. 
 
 
4. DA SELEÇÃO  
4.1 Os trabalhos inscritos passarão por etapa de avaliação: habilitação e curadoria, sob a 
responsabilidade da Comissão Julgadora. 
 
4.2 A etapa de habilitação, consistirá na verificação do cumprimento das condições 
especificadas no Edital.  
 
4.3 As análises das obras serão realizadas pela Comissão Julgadora, observando a proposta 
artística, estética e conceitual dos trabalhos e a adequação ao tema do evento. 
 
4.4 A Comissão Julgadora é soberana, não cabendo veto ou recurso às suas decisões.  

mailto:expomes@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
http://www.mesdafotografia.wix.com/2014
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69763021/MES%20FOTOGRAFIA%202013/Exposicao%20Coletiva%202013/FichaInsc2013.doc
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4.5 Os autores selecionados receberão uma comunicação, via e-mail, até o dia 30 de Maio de 
2014. 
   
 
5. DOS PRAZOS 
5.1 O período para o envio dos trabalhos será de 07 de Abril a 20 de Maio de 2014, até às 19 
horas – horário de Brasília.  
 
5.2 A seleção dos trabalhos será no período de 20 a 30 de Maio de 2014.  
 
5.3 O resultado da seleção será divulgado no site e redes sociais do Mês da Fotografia 2014, 
nos links - www.mesdafotografia.wix.com/2014 e www.facebook.com/mesdafotografia2014, até o 
dia 30 de Maio de 2014.  
 
5.4 Os autores cujos trabalhos forem selecionados receberão comunicado via e-mail.  
 
5.5 A abertura das exposições está prevista para o dia 5 de Agosto de 2014, no Museu Nacional 
da República, em Brasília – DF.  
 
 
6. CONDIÇÕES GERAIS  
6.1 Os autores, ao enviar as fotos para o julgamento, autorizam os organizadores a utilização 
de suas imagens nos materiais de divulgação do Mês da Fotografia, em mídias impressas e 
eletrônicas, divulgação na imprensa e em catálogos, bem como nas diversas exposições que 
ocorrerão em Brasília e nos Estados do Centro-Oeste.  
 
6.2 Ao se inscrever, o autor declara a plena autoria das obras a serem expostas e a inexistência 
de plágio de obras e/ou projetos inscritos, bem como garante ter a autorização de terceiros 
que, por ventura, tenham direitos conexos sobre a produção artística, responsabilizando-se 
inclusive por eventuais reivindicações de uso de imagens de terceiros quando não autorizado. 
 
6.3 Todo autor ao inscrever sua obra para participar desta seleção, assume, particular, pessoal 
e exclusivamente, toda e qualquer responsabilidade, civil e/ou criminal, relacionada com 
pessoas, animais e/ou objetos retratados na obra, decorrentes da concepção, criação ou 
divulgação da imagem inscrita, excluindo de tais responsabilidades as Associações: LENTE 
CULTURAL COLETIVO FOTOGRÁFICO, SESC e SECRETARIA DE CULTURA DO DF, e a todos os 
PATROCINADORES e APOIADORES, seus diretores, suas associações filiadas, associação 
organizadora e qualquer órgão de imprensa ou de divulgação vinculados à promoção das 
Exposições individuais.  
 
6.4 O ato da inscrição implica em plena concordância com os termos estabelecidos neste Edital.  

http://www.mesdafotografia.wix.com/2014
http://www.facebook.com/mesdafotografia2014


 
 

 

 

4 

 
6.5 Os casos omissos serão avaliados pela organização do Mês da Fotografia 2014.  
 
6.6 A organização do evento poderá sugerir pequenas alterações relativas ao formato dos 
trabalhos propostos.  
 
6.7 Informações e esclarecimentos poderão ser encaminhados ao e-mail 
expomes@gmail.com. 
 
 
 
Lente Cultural Coletivo Fotográfico 
 
Brasília/DF, 8 de Abril de 2014. 
 
 

mailto:expomes@gmail.com

