EDITAL Nº 02/2019
CONVOCATÓRIA FOTOGRÁFICA VISÕES URBANAS EM 15X21
QUIOSQUE DA CULTURA DE GRAVATAÍ
A Prefeitura Municipal de Gravataí, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL) publica a
abertura de inscrições para a CONVOCATÓRIA FOTOGRÁFICA VISÕES URBANAS EM 15X21, a fim de proporcionar
participação nacional e realizar exposição coletiva no Quiosque da Cultura, com o envio de 1 (uma) fotografia
artística tamanho 15x21cm, sobre o tema: “visões urbanas no cotidiano das cidades”.
CRONOGRAMA
Período

Etapa

11/03/2019 a 12/04/2019 Inscrições gratuitas: com envio de fotografia e material exigido no item 2.5 deste edital.
18/04/2019 a 22/04/2019 Montagem de Exposição pela equipe do Quiosque da Cultura
23/04/2019 a 22/05/2019 Período de exposição, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, no Quiosque da Cultura
03/06/2019 a 07/06/2019

Devolução das fotografias pelo correio, aos que manifestarem interesse na inscrição e enviarem
envelope apropriado, identificado e taxa de postagem paga (item 4.4.)

03/06/2019 a 07/06/2019

Retirada pessoal das fotografias no Quiosque da Cultura, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h,
conforme interesse manifestado na inscrição (item 4.4.)

1. DA PARTICIPAÇÃO
1.1. Poderão participar fotógrafos profissionais ou amadores, menores ou maiores de 18 (dezoito) anos,
brasileiros ou estrangeiros residentes em qualquer cidade do território nacional.
1.2. O presente Edital visa a participação pública com a exposição das fotografias enviadas, desobrigando a
SMCEL de efetuar qualquer pagamento de cachê ou premiação aos participantes inscritos.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1. As inscrições estão abertas de 11 de março a 12 de abril de 2019 e serão efetuadas com o envio de
envelope contendo 1 (uma) fotografia 15x21cm etiquetada no verso, e demais documentos exigidos no item 2.5.
deste edital, para a SMCEL (Rua Antônio Donga, nº 15 – Centro – Gravataí/RS – CEP: 94035-270), sob duas formas:
a) Protocolando o envelope lacrado na sede da SMCEL, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30min
b) Enviando envelope por Sedex, com Aviso de Recebimento (AR).
2.2. Para fins de prazo, a data limite para a postagem do envelope é 12 de abril de 2019 (carimbo dos
correios), não sendo aceitas inscrições fora do prazo estabelecido. No caso de envio pelo Correio, não serão
aceitos envelopes recebidos na SMCEL após dia 17/04/2019, mesmo com carimbo do correio até dia 12/04/2019,
para que não ocorram atrasos no cronograma, cabendo ao proponente acompanhar o envio em tempo hábil.
2.3. Todas as fotografias regularmente inscritas participarão da mostra, sem a realização de curadoria, salvo as
ocorrências previstas no item 3.
2.4. Cada artista poderá inscrever apenas 1 (uma) fotografia, no formato de 15cmx21cm, papel brilho ou fosco,
podendo haver intervenções, acréscimos tridimensionais e manipulações artísticas na mesma.
2.4.1. Serão aceitas fotografias nas seguintes dimensões:
a) Bidimensionais: 15cmx21cm
b) Tridimensionais: 15cmx21cmx5cm (sendo a última medida a altura máxima para acréscimos tridimensionais).
2.4.2. As obras serão expostas em formato padronizado de montagem, portanto, as fotografias não serão
expostas em molduras ou porta-retratos, caso assim os artistas as enviem, com exceção dos casos em que a
moldura faça parte da intervenção artística de que trata o item 2.4.
2.5. Deverão ser enviados juntos, em envelope devidamente identificado com o título Convocatória Fotográfica
Visões Urbanas em 15x21, os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição preenchida e assinada (no caso de menores de idade, autorizada pelo responsável legal).
b) Obra pronta para exposição, devidamente identificada no verso com etiqueta padrão da ficha de inscrição.
c) Se houver, currículo impresso resumido em formato de texto, com até 5 linhas, em fonte 12, espaçamento
entre linhas 1,5 contendo a formação, principais atividades culturais, principais exposições individuais e/ou
coletivas, obras em acervos, obras públicas, publicações e prêmios, etc.

d) Caso seja de interesse do artista a devolução da fotografia pelo correio: envelope selado, previamente
identificado com endereço de devolução e taxa de postagem paga relativa ao peso, à empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT (item 4.4).
e) Montagens especiais deverão vir com instruções claras e detalhadas junto à ficha de inscrição. Se necessário
material especial para a montagem o artista deverá providenciar.
2.6. Ao efetuarem a inscrição, os artistas automaticamente autorizam a Prefeitura de Gravataí, por meio da
SMCEL, pessoa jurídica de direito público, a reproduzir as imagens e informações técnicas dos trabalhos para
divulgação na imprensa, em catálogos, postais, livros e outros impressos, audiovisuais e meios eletrônicos (web e
e-mail), responsabilizando-se pelos direitos autorais de fotografias de terceiros.
3. DA DESCLASSIFICAÇÃO
3.1. Serão desclassificadas as fotografias realizadas com materiais que prejudiquem e/ou comprometam a
integridade física do local e público em geral, bem como, aqueles que não se encaixem aos parâmetros de
classificação livre, considerando que o espaço é aberto a visitação pública para todas as idades.
3.2. Será desclassificada a fotografia que contiver intenção ou material que nitidamente expresse preconceito e
desrespeito aos direitos humanos de qualquer natureza (raciais, religiosos, políticos, etc.)
3.3. Serão desclassificadas as obras que excederem as dimensões exigidas ou não estiverem de acordo com este
regulamento.
4. DA ENTREGA, MONTAGEM E RETIRADA DAS OBRAS
4.1. A obra deverá ser enviada juntamente com a ficha de inscrição em envelope identificado,
impreterivelmente, até o dia 12 de abril de 2019.
4.2. Cabe aos artistas a responsabilidade total sobre as providências e despesas referentes a correio, quaisquer
documentos oficiais que porventura se façam necessários para o transporte, embalagens para o envio e
devolução das mesmas, e seguro das obras, se assim desejar.
4.3. As obras deverão ser entregues em perfeitas condições de serem expostas, obrigatoriamente, identificadas
e prontas para a montagem.
4.4. O artista deverá manifestar na ficha de inscrição e etiqueta do verso da fotografia, seu interesse entre as
seguintes alternativas:
a) Concorda em doar a obras ao acervo artístico da SMCEL, autorizando a participação em exposições futuras;
b) Concorda que as obras sejam devolvidas pelo correio, conforme envelope apropriado enviado, previamente
identificado e taxa de postagem paga, relativa ao peso, à empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
c) Concorda em retirar suas obras pessoalmente de 03/06/2019 a 07/06/2019, no Quiosque da Cultura (Praça
Leonel de Moura Brizola, s/nº – Centro – Gravataí/RS).
4.5. Após 07/06/2019, a SMCEL estará isenta de responsabilidade sobre as obras não retiradas, bem como, nos
casos em que os artistas não enviaram envelope selado para devolução das obras, podendo dar-lhes o destino
que lhe convier;
4.6. A SMCEL isenta-se de responsabilidade por eventuais danos ocasionados às obras, inclusive no envio
(correio, transportadora, etc.) causado por embalagens inadequadas.
5. DO PERÍODO EXPOSITIVO
5.2. O período da exposição coletiva é de 23/04/2019 a 22/05/2019, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h,
podendo sofrer alteração.
5.3. As obras não serão comercializadas pelo Quiosque da Cultura, ficando totalmente a cargo do artista
qualquer ação neste sentido.
5.4. Os trabalhos que fazem parte da exposição não poderão ser retirados antes do seu encerramento.
6. OBSERVAÇÕES
6.1. Casos omissos neste regulamento serão analisados pela Coordenação do Quiosque da Cultura e
Administração da SMCEL.
6.2. Quaisquer dúvidas sobre o presente regulamento podem ser esclarecidas no Quiosque da Cultura no Centro
de Gravataí/RS, (Praça Leonel de Moura Brizola, s/nº), das 9h às 18h. Telefone (51)3600.7345 ou pelo e-mail
smcel.quiosque@gravatai.rs.br
6.3. Este regulamento encontra-se a disposição no site da Prefeitura de Gravataí: www.gravatai.rs.gov.br
Gravataí, 11 de março de 2019.
Fernanda Batista de Fraga
Secretária de Cultura, Esporte e Lazer
Decreto nº 15.887/2017

Raquel Cozer
Assessora Jurídica da SMCEL
Decreto nº 15.961/2017

EDITAL Nº 02/2019
CONVOCATÓRIA FOTOGRÁFICA VISÕES URBANAS EM 15X21
QUIOSQUE DA CULTURA DE GRAVATAÍ

Participante menor de 18 (dezoito) anos? ( )Sim ( )Não
Nome Completo:
Nome completo do participante ou do Responsável Legal, no caso de menores de idade.

Nome Artístico:
Preencha aqui o nome do menor de idade, se for o caso.

Endereço:
Bairro:
E-mail:
Facebook:
Telefone Fixo: (
RG:

Cidade/UF:

)

CEP:

Instagram:
Celular: (
)
CPF:
Fotografia 15x21 inscrita (em anexo)

Título:
Técnica:
Cidade/UF:
Ano:

Item 4.4.: Assinale a alternativa de seu interesse:
( ) a. Concordo em doar a fotografia inscrita ao acervo artístico da SMCEL, autorizando a reapresentação em exposições futuras.
( ) b. Concordo que a fotografia inscrita seja devolvida pelo correio, conforme envelope apropriado enviado, previamente
identificado e taxa de postagem paga, relativa ao peso, à empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
( ) c. Concordo em retirar a fotografia inscrita, pessoalmente, de 03/06/2019 a 07/06/2019, no Quiosque da Cultura.
1. Para MAIORES de idade, preencha aqui:
Eu,
___________________________________________,
CONCORDO com todos os termos do regulamento da
CONVOCATÓRIA FOTOGRÁFICA VISÕES URBANAS EM
15X21 e autorizo a SMCEL, pessoa jurídica de direito público,
quanto ao uso de imagem, bem como, a reprodução de
fotografias e informações técnicas do trabalho inscrito, para
divulgação na imprensa, em catálogos, postais e outros
impressos, audiovisuais e meios eletrônicos (web e e-mail). A
presente autorização é firmada em caráter gratuito,
irretratável e irrevogável, durante prazo indeterminado e, por
estar justo e acordado, firmo o presente TERMO DE
AUTORIZAÇÃO.
_____________________, ____ de ______________ de 2019
____________________________________
Assinatura

2. Para MENORES de idade, preencha aqui:
Eu, ________________________________________, Responsável
Legal de ______________________________________________
(nome completo do menor), CONCORDO com todos os termos do
regulamento da CONVOCATÓRIA FOTOGRÁFICA VISÕES
URBANAS EM 15X21 e autorizo a SMCEL, pessoa jurídica de
direito público, quanto ao uso de imagem, bem como, a
reprodução de fotografias e informações técnicas do trabalho
inscrito, para divulgação na imprensa, em catálogos, postais e
outros impressos, audiovisuais e meios eletrônicos (web e email). A presente autorização é firmada em caráter gratuito,
irretratável e irrevogável, durante prazo indeterminado e, por
estar justo e acordado, firmo o presente TERMO DE
AUTORIZAÇÃO.
______________________, ____ de ________________ de 2019
____________________________________
Assinatura

Visões Urbanas em 15x21

recorte e cole a identificação no verso da foto,
informando a orientação da foto, se na posição retrato
ou paisagem.

Posição da Foto
Este lado para cima 

 Preencha a etiqueta ao lado de forma legível,

Artista:
Nome Artístico:
Título:
Técnica:
Cidade/UF:
Ano:
Item 4.4.: Assinale a alternativa de seu interesse:
( ) a. Doar ao acervo ( ) b. Receber via correio ( ) c. Retirar

