
EDITAL	PARA	PARTICIPAÇÃO	EM	EXPOSIÇÃO	COLETIVA	DA	FOTOTECH	DURANTE	O	
FESTIVAL	DE	FOTOGRAFIA	DE	TIRADENTES	-	2016	

	
		
A	FOTOTECH	comunica	a	seus	associados	de	todo	o	Brasil	que	estão	abertas	as	inscrições	
para	a	seleção	de	fotos	que	participarão	da	exposição	fotográfica	a	ser	realizada	durante	a	
6a.	Edição	do	Festival	de	Fotografia	de	Tiradentes,	no	período	de	9	a	13	de	Março	de	2016,	
de	acordo	com	as	condições	a	seguir	estabelecidas:	
	
I	–	DO	OBJETO:	
	
Este	 edital	 tem	 como	 objetivo	 selecionar	 fotografias	 que	 participarão	 de	 uma	 exposição	
cujo	tema	é	“INUSITADO”.		
	
Mais	 que	 um	 registro,	 a	 fotografia	 tem	 o	 poder	 de	 documentar	 o	 fato,	 	 eternizar	 o	
momento	 e	 contar	 histórias.	 	 É	 capaz	 de	 revelar	 sentimentos,	 pensamentos	 e	 desejos	
através	do	olhar	por	trás	das	lentes.		
E,	 na	 busca	 por	 essas	 imagens,	 inúmeras	 vezes	 o	 que	 atraí	 é	 o	 singular,	 o	 diferente,	 o	
original	ou	inesperado.		Enfim,	o	que	é	inusitado.	
Esse	 é	 o	 tema	proposto	 para	 esta	 exposição.	Queremos	 sair	 do	 lugar	 comum,	 do	 trivial,	
mostrar	 que	 existem	 outras	 formas	 de	 ver	 o	 mundo,	 de	 vivenciar	 os	 momentos,	 de	 se	
surpreender	com	a	vida,	porque	ela	é	assim,	quando	menos	se	espera,	nos	presenteia	com	
o	inusitado.	
	 	
Portanto,	a	FOTOTECH	convida	todos	os	associados	a	participarem	enviando	suas	imagens	
sobre	o	tema	proposto,	para	a	seleção	das	fotografias	que	irão	compor	a	exposição.	
	
II	–	DOS	CONCORRENTES:	
	
2.1	-	Cada	participante	poderá	se	inscrever	com,	no	máximo,	5	fotos.	
	
2.2	 –	 Somente	 associados	 em	 dia	 com	 suas	 obrigações	 frente	 à	 associação	 poderão	
participar.	
	
III	–	DAS	INSCRIÇÕES	E	CONDIÇÕES	DE	PARTICIPAÇÃO:	
	
3.1	–	As	inscrições	deverão	ser	realizadas	no	período	compreendido	entre	as	00:00h	do	dia	
15	de	janeiro	de	2016	até	as	23:59h	do	dia	10	de	fevereiro	de	2016.	
	
3.2	 –	 As	 fotos	 deverão	 ser	 enviadas	 em	 formato	 jpeg,	 no	 tamanho	 de	 3.000	 px	 do	 lado	
maior,	para	o	e-mail	editalfototech@gmail.com	tendo	como	assunto:	“INUSITADO”.		
No	corpo	do	e-mail	devem	constar:	nome	completo,	endereço,	telefone	de	contato,	nome	
da	 obra	 e	 ano.	 Em	 caso	 de	 ensaio	 deve	 ser	 enviado,	 em	 anexo,	 um	 pequeno	 texto	
descritivo.	
		
3.3	 –	 Não	 serão	 aceitas	 inscrições	 fora	 do	 prazo	 ou	 que	 não	 atendam	 as	 instruções	
descritas	no	item	3.2	acima.		

	



IV	–	DA	COMISSÃO	JULGADORA:	
	
4.1	 -	 Para	 a	 seleção	 dos	 inscritos,	 a	 FOTOTECH/MG	 formará	 uma	 Comissão	 de	 Seleção	
composta	por	convidados	ligados	à	área	da	fotografia.		
	
4.2	-	As	decisões	da	Comissão	de	Seleção	são	soberanas	e	irrecorríveis	
	
V	–	DA	SELEÇÃO	DAS	FOTOS:	
	
5.1	-	A	Comissão	selecionará	20	imagens	para	compor	a	exposição,	bem	como	a	forma	de	
exposição	deste	material.	
	
5.2	 –	 Os	 participantes	 cujas	 fotos	 forem	 selecionadas	 não	 terão	 nenhum	 custo	 com	 a	
impressão	e	subsequente	acabamento	das	fotografias.	
	
5.3	 -	 A	 seleção	 objeto	 deste	 edital	 será	 realizada	 com	 a	 presença	 apenas	 do	 pessoal	
convocado	para	tal	fim.	
	
	
VI	–	DO	RESULTADO:	
	
6.1	-	O	resultado	da	seleção	será	divulgado	na	página	da	FOTOTECH	no	Facebook,	até	o	dia	
20	de	fevereiro	de	2016.	
	
6.2	 -	 	O	associado	que	 tiver	 sua	 foto	 selecionada	 será	 comunicado	através	de	um	e-mail	
contendo	todas	as	informações	sobre	o	envio	do	arquivo.		
O	prazo	de	entrega	do	arquivo	pronto	para	impressão	será	de	72	horas	após	o	comunicado.	
Caso	o	autor	não	envie	no	prazo,	sua	foto	será	excluída	da	exposição.		
	
	
VII	–	DA	EXPOSIÇAO	DAS	FOTOS	SELECIONADAS:	
	
7.1	 –	 As	 fotos	 serão	 impressas	 pela	 FOTOTECH/MG,	 de	 acordo	 com	 a	 determinação	 da	
Comissão	de	Seleção	e	do	projeto	expográfico	definido.	
	
7.2	–	As	fotos	selecionadas	serão	expostas	no	Espaço	FOTOTECH,	em	Tiradentes..		
	
VIII	–	DAS	DISPOSIÇÕES	GERAIS:	
	
8.1	 –	 A	 autoria	 das	 fotos	 é	 de	 responsabilidade	 exclusiva	 do	 selecionado,	 que	 exime	 a	
FOTOTECH	de	qualquer	reclamação	ou	ação	de	direito	autoral	por	terceiros.	
	
8.2	-	É	de	responsabilidade	exclusiva	do	inscrito	a	regularização	de	toda	e	qualquer	questão	
concernente	ao	direito	de	uso	de	imagem	de	pessoas	retratadas.	
	
8.3	 -	O	ato	de	 inscrição	no	processo	 seletivo	 implica	na	aceitação	de	 todas	as	 condições	
estipuladas	no	presente	edital.	
	



8.4	 -	 As	 imagens	 deverão	 cumprir	 todas	 as	 exigências	 do	 presente	 edital,	 sob	 pena	 de	
desclassificação.	
	
8.5	 -	 Os	 casos	 omissos,	 relativos	 ao	 presente	 edital,	 serão	 resolvidos	 pela	 Comissão	 de	
Seleção	e/ou	pela	diretoria	da	FOTOTECH/MG.	
	
8.6	 –	 Ao	 final	 da	 exposição	 as	 fotos	 participantes	 passarão	 a	 ser	 de	 propriedade	 da	
FOTOTECH	 e	 farão	 parte	 do	 acervo	 da	 associação,	 que	 poderá	 definir	 o	 destino	 de	 tais	
fotografias.	Todos	os	arquivos	recebidos	serão	deletados.	
			
	
Belo	Horizonte,	15	de	Janeiro	de	2016.	


