
   

 
 

 
 
 
CONVOCATÓRIA 
A organização do AMPARO EM FOCO 2018 lança a presente convocatória, aberta a todos os artistas do 
país e do exterior, que tem como objetivo a construção de uma exposição coletiva intitulada “Rota XV: Luz 
e Sombra. Cores e Formas”.  
A exposição fará parte da programação oficial do Festival de Fotografia de Amparo, que acontece entre os 
dias 05 e 15 abril de 2018. A mostra será no principal eixo histórico da cidade, a rua XV de Novembro, e 
aberta ao público de todas as idades. 
 
Esta convocatória tem como objetivo a divulgação de novos talentos na arte da fotografia e também para 
o enriquecimento do arquivo do Cine Foto Clube de Amparo. 
Sua participação é gratuita e as inscrições serão feitas exclusivamente através do preenchimento do 
formulário e o envio dos materiais solicitados. Leia atentamente o regulamento, envie seu material e 
participe. 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Uma parceria entre a organização do festival de fotografia e o Cine Foto Clube de Amparo coordenarão a 
primeira exposição ao ar livre, após a reabertura do fotoclube, em julho do ano passado.  
 
Fundado em 1952, o Cine Foto Clube teve seu apogeu entre os anos 50 e 60, mas por uma infelicidade do 
tempo e o desfoque em sua direção, nos anos 90, a organização teve suas atividades interrompidas por 
mais de 20 anos.  
 
Graças aos esforços de pessoas que acreditam na arte e no potencial cultural da cidade, em breve o foto 
clube estará em pleno funcionamento, em sua sede própria, no centro da cidade. 
 
Devido ao longo período fechado, muita coisa se perdeu e com a má conservação dos arquivos 
fotográficos e dos equipamentos que restaram, o foto clube possui pouquíssimas fotografias para 
exposições futuras. Um foto clube só existe com a participação das pessoas e principalmente pelas 
fotografias geradas para estudos e exibições. 
 
 
 
 



   

TEMA 
“Luz e Sombra. Cores e Formas”. 
A luz e a sombra são elementos fundamentais da linguagem visual no campo das artes. A luz representa a 
vida, a escrita da fotografia. A sombra remete ao mistério, ao clássico. Juntos revelam as cores, as formas e 
as texturas. 
As cores despertam sensações e sentimentos que ativam nossas percepções e seus efeitos. As formas 
podem ser elementos que causam curiosidade e estímulo e até mesmo identificação numa foto. 
 
1 - Regulamento 
1.1 - A inscrição será limitada por uma única imagem para cada participante, com tema a ser explorado, 
conforme texto acima, “Luz e Sombra. Cores e Formas”. 

1.2 - Estão habilitados a participar desta convocatória todos os fotógrafos profissionais, amadores, 
entusiastas e hobbistas, nacionais e internacionais, residentes ou não no Brasil, com idade mínima de 18 
anos. 
1.3 - No ato de inscrição, o participante concorda automaticamente na divulgação do seu trabalho nos 
meios de comunicação do evento, durante a exposição (caso a imagem seja escolhida), bem como a 
doação da obra para o arquivo do Cine Foto Clube de Amparo. 
1.4 - A organização do evento terá autonomia total para incluir ou não projetos dessa convocatória na 
programação do festival, assim como a definição dos espaços que serão expostas. 
1.5 - O participante deverá entregar sua proposta com bases nas regras dessa convocatória.  
 
2 - Do envio da imagem 

2.1 - Formulário devidamente preenchido e renomeado para (AEF_convocatoria_seunome) 

2.2 - As inscrições são gratuitas e serão aceitas até às 23h59min. (horário de Brasília) do dia 11 de março 
de 2018, realizadas exclusivamente através do site do evento: www.amparoemfoco.com.br 

2.3 - O arquivo digital deve estar renomeado com seu nome completo e título (meunome_titulo). 

2.4 - O arquivo digital deve estar em “.JPG”, em formato VERTICAL na proporção de 150cm de largura x 
200cm de comprimento para impressão. 

2.5 - Não há necessidade em enviar a foto já cortada na proporção citada no item 2.4, é apenas para saber 
onde vai dar o corte em sua imagem original. 

2.6 - As imagens podem ser colorida ou preto e branco, com 300 dpi e tamanho mínimo de 5 MB e máximo 
de 15MB para envio. 

2.7 - Os inscritos são os únicos responsáveis pela qualidade visual e conteúdo de seus arquivos e das 
informações enviadas pelo formulário. Deverão estar cientes que isso dependerá para a avaliação das 
imagens. 

2.8 - Enviar no e-mail (amparoemfoco@gmail.com) a sua imagem, o formulário do word preenchido 
corretamente e no assunto da mensagem, favor colocar “Convocatória AEF 2018”. 
 
3 - Da seleção das imagens 
3.1 - A organização do evento fará a verificação do cumprimento de todas as exigências constantes no 
regulamento. Essa etapa tem caráter eliminatório e habilita os trabalhos que serão julgados pela 
curadoria. 
3.2 - Os membros da comissão julgadora serão os responsáveis pela seleção de 25 trabalhos entre os 
inscritos desta convocatória.  
3.3 - A comissão organizadora terá o direito na seleção de 15 trabalhos entre os membros do Cine Foto 
Clube de Amparo e do Amparo em Foco, totalizando, assim, 40 imagens.  
3.4 - Como critério de seleção, será levado em consideração a relevância do trabalho no contexto das artes 
visuais e na contemplação do tema proposto. 
3.5 - As imagens no formato horizontal serão desclassificadas, devido ao formato da exposição que a 
comissão do evento irá montar. 



   

3.6 - Não serão aceitas fotografias que não estejam em acordo com a PORTARIA Nº 1.100, DE 14 DE 
JULHO DE 2006, que regulamenta o exercício da Classificação Indicativa de diversões públicas. 
 
4 - Da premiação 
4.1 - Serão premiados com uma exposição coletiva os 25 trabalhos selecionados dentre toda a 
convocatória. 
4.2 - A exposição “ROTA XV: Luz e Sombra. Cores e Formas” faz parte da grade de programação do 3º 
Festival de Fotografia AMPARO EM FOCO, realizado na cidade de Amparo, interior do Estado de São 
Paulo.  
4.3 - A dimensão das fotografias, o perfil de impressão, o layout e o local da exposição serão determinados 
pela comissão organizadora do evento. 
 
5 - Dos direitos de imagem 

5.1 - Ao aderir à convocatória, os participantes inscritos autorizam os organizadores do evento a utilizar 
as imagens das obras, sem qualquer ônus, no site oficial e redes sociais do festival, assim como em 
quaisquer mídias impressas ou eletrônicas que compreendam os esforços de divulgação do festival. 
5.2 - No ato de inscrição da presente convocatória, o candidato 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, porventura, tenham direitos conexos sobre a produção artística, responsabilizando-se 
inclusive por eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não autorizado. 
5.3 - Fica estabelecido que os direitos de uso de imagem do conteúdo enviado são de inteira 
responsabilidade do proponente. 
5.4 - Os organizadores do evento comprometem-se a utilizar créditos devidamente, em toda e qualquer 
veiculação da obra. 
5.5 - O participante declara responsabilizar‐se integralmente perante terceiros por quaisquer 
contestações ou oposições a tal autoria, assumindo, inclusive, perante a organização, integral 
responsabilidade pelas eventuais despesas com a defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais 
das obras fotográficas em questão. 
5.6 - Todos os arquivos recebidos, selecionados ou não para a exposição, não serão devolvidos e os 
mesmos farão parte do acervo do Cine Foto Clube de Amparo. 
5.7 - As fotografias impressas para a exposição não serão devolvidas. 
5.8 - Desde já, o participante declara e assegura à organização do evento, a total isenção de 
responsabilidade diante de toda e qualquer reclamação ou demanda de direitos, que venham a ser 
formulados perante a CESSIONÁRIA, com relação a cessão de direitos e utilização das fotos ou trabalhos 
fotográficos, objeto desta convocatória. 
 
6 - Da Comissão Julgadora 
6.1 - As imagens enviadas serão julgadas por uma comissão formada por artistas e profissionais da cidade 
de Amparo: Sérgio Jorge, fotógrafo; Sérgio Nardini, artista plástico e Cibele Matheus, arquiteta. 
 
7 - Da divulgação dos resultados 

7.1 - A divulgação dos trabalhos selecionados será dada através de comunicado oficial através do email 
inscrito. 

7.2 - Após envio de comunicado a cada selecionado, o resultado final estará disponível no site do 3º 
Festival de Fotografia AMPARO EM FOCO. 
 

8 - Das disposições gerais 

8.1 - Toda e qualquer dúvida pode ser encaminhada pelo e‐mail do festival: amparoemfoco@gmail.com 
8.2 - O ato da inscrição implica em plena concordância com os termos aqui estabelecidos. 
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