
EDITAL DO IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA MÉDICO-CULTURAL 

VII CONGRESSO SAMMG  

CAPÍTULO I – DO OBJETO 

Art. 1º – A Comissão Cultural do VII Congresso SAMMG, com a finalidade de incentivar 

e valorizar as habilidades artísticas do estudante de Medicina e promover a exposição da 

peculiaridade dos diversos olhares existentes sobre o mundo promove o “IV Concurso 

de Fotografia Médico-Cultural”, cujo tema é “O SUS que dá certo”.  

 

CAPÍTULO II – DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 2º – Poderão participar do concurso acadêmicos a partir do 1º período (ou 1º ano) do 

curso de Medicina matriculados em faculdades/universidades do Brasil.  

Art. 3º – A autoria da fotografia submetida deverá ser individual. 

Art. 4° – Poderão ser inscritas no máximo 01 (uma) foto por participante. 

 

CAPÍTULO III– DA INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS 

Art. 5° - A inscrição será efetivada mediante envio da obra para o e-mail 

cultural.sammg@gmail.com, devendo o participante receber um e-mail de 

confirmação da comissão organizadora do concurso para certificar-se da inscrição. 

§ 1º Não é necessário estar inscrito no congresso para envio da obra, mas caso esta seja 

selecionada para divulgação, o autor deve obrigatoriamente se inscrever para 

continuar participando do concurso. 

Art. 6º - Cada autor poderá inscrever 1 (uma) fotografia.  

Art. 7º - Será aceito apenas o material com data de envio até o dia 10 de setembro de 

2018, segunda-feira, às 23:59 horas. 

§ 1º Não serão aceitas as inscrições que não atendam aos requisitos deste regulamento. 



§ 2º A obra danificada, não submetida corretamente ou que, por qualquer motivo, não 

permita a avaliação da comissão julgadora, será desclassificada na etapa de triagem. 

Art. 8º – As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos 

serão automaticamente desclassificadas na etapa de triagem. 

Parágrafo único – As despesas com a impressão da fotografia, textos, inscrição no evento, 

dentre outras, são de responsabilidade do concorrente, não cabendo qualquer 

ressarcimento por parte da Comissão Organizadora. 

Art. 9º – É vedada a inscrição de fotografias cujos autores sejam membros da Comissão 

Cultural do VII Congresso SAMMG, sendo permitida aos membros das outras comissões. 

 

CAPÍTULO IV - DAS ESPECIFICAÇÕES 

Art. 10º – A fotografia deverá apresentar as seguintes especificações: 

I – Ser correspondente ao tema definido pela comissão cultural “O SUS que dá certo”.  

II- Ser inédita e de autoria do próprio participante, não podendo ser cópia ou adaptação 

de outras já existentes. O autor da foto deve garantir se ele estiver na foto, essa deve ter 

sido tirada por ele próprio, por disparo automático ou outro recurso eletrônico que o 

permita sair na foto e ser o autor da mesma.  

III – Ser enviada para o e-mail (sammg.cultural@gmail.com), já especificado no capítulo 

III deste edital como forma de inscrição, nos formatos JPEG, JPG, BITMAP e GIF.  

IV – Colocar como assunto do e-mail “Concurso de fotografia”. 

V- Além da fotografia, deve ser enviado também para o e-mail um texto contendo: 

 - Título da obra 

 - Nome do autor 

 - Faculdade e período do participante 

 - Telefone e email  



 - Texto explicativo da imagem, caso o autor ache necessário, mas esse não será 

usado na exposição 

CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO 

Art. 11º – A avaliação das fotografias enviadas através do e-mail será feita por uma 

comissão julgadora, em sessão privada, coordenada por membros da Comissão Cultural, 

sendo vedado o acesso a pessoas estranhas ao processo de julgamento. As decisões da 

Comissão Julgadora relativas aos méritos das produções fotográficas são irrecorríveis. 

Art. 12º – A comissão julgadora avaliará as imagens a partir dos critérios:  

I – Domínio e Criatividade na linguagem visual; 

II – Relevância e ineditismo da mensagem; 

III – Qualidade técnica; 

IV – Qualidade informativa; 

V – Pertinência ao tema; 

VI – Verificação da autenticidade e autoria da imagem. 

Art. 13º – Dentre as obras enviadas, será selecionado o número de obras que a 

comissão organizadora considerar pertinente, de acordo com o número de inscritos, 

para serem expostas nos dias do evento. Os autores dos trabalhos escolhidos serão então 

avisados através de e-mail enviado pela comissão organizadora do congresso até o dia 13 

de setembro de 2018, quarta-feira. 

 

CAPÍTULO VI – DA PUBLICAÇÃO EXPOSIÇÃO 

Art.14° – Os autores cedem o direito de publicação e exposição das fotografias à 

Comissão Organizadora do Congresso, na forma deste Regulamento. 

Art. 15º - Os autores das obras escolhidas para exposição no concurso deverão entrega-

las no primeiro dia do evento - 27 de setembro -, na sala VIP da AMMG, para algum 

membro da Comissão Cultural do Congresso. A obra impressa deve ser de tamanho A4, 



em papel couchê (padrão a todos os candidatos), acompanhada do título impresso em 

papel separado na letra Times New Roman, tamanho 50, formato paisagem.  

Art. 16º - A obra deverá ser entregue em envelope lacrado e com identificação 

externa (IV Concurso de Fotografia – Comissão Cultural, nome do autor e nome da 

obra). 

Art. 17º - O autor pode estar na foto. O autor da foto deve garantir se ele estiver na 

imagem, essa deve ter sido tirada por ele próprio, por disparo automático ou outro recurso 

eletrônico que o permita sair na foto e ser o autor da mesma. 

Art. 18º - No dia 27 de setembro de 2018, quando da entrega das obras, aquelas que 

estiverem de acordo com o regulamento e não se enquadrarem em nenhum critério de 

desclassificação, de acordo com o capítulo VII deste edital, serão exibidas durante o VII 

Congresso SAMMG e estarão concorrendo à premiação, a ser escolhida pela Comissão 

Cultural, sendo que a definição dos vencedores será feita por meio de votação direta do 

público participante do Congresso no dia 29 de setembro de 2018. 

 

CAPÍTULO VII – DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

Art. 19º – Serão desclassificados os trabalhos que: 

I – Apresentarem defeitos que não permitam a exposição para o público votante do 

Congresso; 

II – Utilizarem imagens ou textos que façam referência a alguma marca ou propaganda; 

III – Utilizarem imagens ou textos de natureza apelativa, violenta e/ou preconceituosa; 

IV – Forem apresentados fora do prazo de postagem definido no Art 7º; 

V – Não forem enviadas ao e-mail em tempo exigido pelo edital; 

VI – Não observarem o disposto nos artigos 2º, 3º e 10º deste regulamento; 

VII - Os participantes declaram que as fotografias enviadas não infringem direitos de 

terceiros, não incorrem em plágio com reprodução total ou parcial, mantém sigilo sob a 



identidade de pacientes e responsabilizam-se na esfera civil e penal, pelo descumprimento 

das normas contidas nesse edital. 

 

CAPÍTULO VIII – DOS RESULTADOS 

Art. 20º – O resultado dos vencedores será anunciado aos participantes na cerimônia de 

encerramento do Congresso, no dia 29 de setembro de 2018, às 18h, no Auditório 

Oromar na AMMG. As devidas premiações irão seguir os regulamentos ditados nos 

artigos 22º e 23º. 

Art. 21º – É imperativo que os classificados participem do Congresso, como expresso no 

Art. 2º, além de estarem presentes no dia do anúncio dos vencedores. O candidato 

escolhido que não comparecer perderá seu direito a premiação do concurso. Na 

eventualidade desse acontecimento, os candidatos serão remanejados de forma que aquele 

classificado em 2º lugar seja considerado como o 1º colocado, e assim subsequentemente. 

 

CAPÍTULO IX – DA PREMIAÇÃO 

Art. 22º – A solenidade de entrega dos prêmios será realizada em Belo Horizonte, durante 

o VII Congresso SAMMG, durante a cerimônia de encerramento do congresso. 

§ 1º – A premiação será definida pela Comissão Cultural e divulgada através das redes 

sociais antes do prazo final de envio das obras.  

§ 2º – Receberão certificado de premiação o 1º e o 2º colocados. 

Art. 23º – A Comissão Organizadora do VII Congresso SAMMG não custeará as despesas 

relativas ao deslocamento dos vencedores do concurso a Belo Horizonte, nem 

hospedagem e/ou alimentação visto que, de acordo com o Art. 2º, os participantes do 

concurso deverão estar inscritos e participando do Congresso. 

Parágrafo único – Faz-se necessária a presença do autor à Cerimônia de Premiação. 

 

 



CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24º – Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a 

todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a 

apresentação de documentos após as datas estabelecidas. 

Art. 25º – Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 

complementares relativos a este Concurso, que vierem a ser publicados pela Comissão 

Cultural do VII Congresso SAMMG. 

Art. 26º – As fotos cedidas podem ser devolvidas, devendo ser comunicado 

antecipadamente aos membros da comissão organizadora do Congresso. Os candidatos 

que desejarem as imagens de volta deverão ir ao encontro da comissão organizadora. 

Art. 27º – Situações omissas no presente edital serão definidas pela Comissão Cultural. 

Art. 28º – Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, são os exclusivos 

responsáveis por eventuais reivindicações de terceiros acerca da autoria das fotografias, 

bem como pela obtenção de autorização referente às propriedades, objetos, bens, locais e 

pessoas contidas na imagem. 

Art. 29º - Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, autorizam a veiculação 

de seus nomes e imagens, bem como permitem aos organizadores, a critério próprio, sem 

limite de tempo ou incidência de quaisquer ônus, a utilização ou divulgação das imagens 

e textos inscritos no concurso em portfólios, websites ou homepages na internet (inclusive 

nas aplicações interativas), televisão aberta ou fechada, revistas, jornais, outdoors, 

exposições e eventos institucionais, entre outros, desde que não haja finalidade comercial. 

Art. 30º - Todos os participantes do concurso asseguram desde já que são os detentores 

dos direitos autorais pertinentes a sua respectiva obra. 

Art. 31º - A inscrição de trabalho no Concurso implica em concordância e aceitação de 

todas as condições dispostas nesse regulamento. 

 

 

 


