
REGULAMENTO 

CONCURSO FOTOGRÁFICO “ESTÉTICA DO INVISÍVEL” 

Ao participar deste concurso, xs candidatxs aceitam as cláusulas e condições aqui presentes. Autori-
zam, ainda, o uso e a exposição da(s) fotografia(s) enviada(s) ao concurso. 

1) O QUE É? 

"Estética do Invisível” é um concurso de fotografias sobre as temáticas de gênero e diversidade se-
xual. Serão selecionadas 15 fotografias para compor a exposição fotográfica homônima, que acon-
tecerá entre os dias 8 e 10 de junho de 2018, no Parque Madureira, zona norte da cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. A exposição fará parte da Mostra de Multilinguagens Corpos Visíveis: arte e diversida-
de, que propõe a reflexão sobre as questões da mulher e das pessoas LGBTQI+ por meio das artes.  
Além disso, como parte da estratégia de comunicação do evento, as obras serão expostas como 
lambe-lambes em distinto pontos da cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

A Mostra foi patrocinada pela OI, com apoio cultural do Oi futuro e contará, ainda, com atividades 
musicais, teatrais, de cinema, esportes, moda, performances etc. 

2) COMO FUNCIONARÁ? 

2.1) TEMA 

As fotos devem dialogar com as temáticas da diversidade de gênero ou sexual, incluindo as ques-
tões e lutas das mulheres e de pessoas LGBTQI+. 

2.2) QUEM PODE PARTICIPAR? 

Todxs xs residentes do território brasileiro. 

2.3) AS INSCRIÇÕES SÃO PAGAS? 

Não. As inscrições para o CONCURSO FOTOGRÁFICO “ESTÉTICA DO INVISÍVEL” são to-
talmente gratuitas. 

2.4) COMO SERÁ A AVALIAÇÃO? 

Os trabalhos serão analisados de acordo com os seguintes critérios: 

• Coerência com a temática proposta; 
• Originalidade; 
• Composição fotográfica; 
• Relevância. 

2.5) CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

As fotografias devem ter classificação livre. 



Fotos consideradas fora desta classificação ou que apresentem conteúdo discriminatório serão au-
tomaticamente desclassificadas. Machistas, sexistas, misóginos, homofóbicos, transfóbicos, racis-
tas, gordofóbicos, pedófilos, entre outros  NÃO PASSARÃO! 

2.6) NÚMERO DE FOTOS 

Cada participante poderá enviar até 3 fotografias. 

Caberá à comissão curadora a decisão sobre a quantidade de fotos escolhidas por participante. 

2.7) TEXTO EXPLICATIVO 

Cada fotografia deverá ser acompanhada de um título e de um breve texto explicativo a respeito do 
trabalho. O texto deverá ser preenchido no formulário de inscrição online disponível no site oficial 
da mostra. 

2.8) INSCRIÇÃO 

Para concorrer, o participante poderá enviar link para acesso a até três fotografias, em formato jpg.,  
para a avaliação e o restante dos dados requeridos no formulário de inscrição devidamente preen-
chidos, entre as 00h, horário de Brasília, do dia 20/02/18 até as 23h59, horário de Brasília, do dia 
16/03/18. 

Os arquivos digitais das fotografias não selecionadas para a mostra serão permanentemente apa-
gados após a curadoria. O mesmo acontecerá aos arquivos em alta qualidade, posteriormente envia-
dos pelxs selecionadxs, após as impressões para a exposição.  

2.9) RESULTADO 

Serão selecionadas 15 fotografias por meio deste concurso. O resultado será divulgado no dia 
04/04/18, no site oficial da Mostra Corpos Visíveis, na fanpage do facebook do evento e através do 
e-mail fornecido no ato da inscrição. 

A ( s ) f o t o g r a f i a ( s ) s e l e c i o n a d a ( s ) d e v e ( m ) s e r e n v i a d a ( s ) p a r a o e - m a i l 
comunicacaocorposvisiveis@gmail.com com o assunto CONCURSO FOTOGRÁFICO, em forma-
to TIFF ou JPG, resolução de 300 dpi, sem bordas, impreterivelmente até o dia 08/04/2018. O não 
envio do material acarretará na desclassificação das fotografias. Fique atentx e prepare seu material 
previamente. 

É fundamental que os dados fornecidos na ficha de inscrição estejam corretos. 

2.10) DIREITOS AUTORAIS 

Será oferecido o valor de R$100 (cem reais) para cada fotografia selecionada no Concurso Fotográ-
fico Estética do Invisível. Cada selecionadx poderá receber até R$300 (trezentos reais) no caso de 
ter três fotografias aprovadas no concurso. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOh3VpH2VGK16N5oKUJc9cmdALbTHpYdodc1u4rPvjgWAQ6w/viewform?entry.596607720&entry.1633426419&entry.745641969&entry.2132776634&entry.1343850980&entry.1840376903&entry.2049584792&entry.974314107&entry.783131722&entry.944754169&entry.1108942064&entry.403055606&entry.1968582888&entry.81430856&entry.1067168325&entry.74595706&entry.1712076021&entry.1175123131&entry.413549058
https://corposvisiveis.wixsite.com/2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOh3VpH2VGK16N5oKUJc9cmdALbTHpYdodc1u4rPvjgWAQ6w/viewform?entry.596607720&entry.1633426419&entry.745641969&entry.2132776634&entry.1343850980&entry.1840376903&entry.2049584792&entry.974314107&entry.783131722&entry.944754169&entry.1108942064&entry.403055606&entry.1968582888&entry.81430856&entry.1067168325&entry.74595706&entry.1712076021&entry.1175123131&entry.413549058
https://corposvisiveis.wixsite.com/2018
https://www.facebook.com/corposvisiveis/
mailto:comunicacaocorposvisiveis@gmail.com


2.11) QUANDO E ONDE AS FOTOS SERÃO EXPOSTAS? 

As fotografias serão expostas em dois momentos: 

• Durante os dias 08, 09 e 10 de junho de 2018, na Mostra de Multilinguagens Corpos Visíveis: arte 
e diversidade, que acontecerá no Parque Madureira, situado na zona norte carioca. Nesta ocasião, 
as imagens serão impressas em tamanho 1,5m x 2m e expostas ao longo do Parque em lambe-
lambes estruturados em madeira. 

• Durante todo o mês de maio as fotografias serão impressas em lambe-lambes e espalhadas em 
distintos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Esta será, ao mesmo tempo, uma ação para divulgar 
o evento e as obras. 

3) DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ao realizar a inscrição no CONCURSO FOTOGRÁFICO "ESTÉTICA DO INVISÍVEL”, xs fotó-
grafxs autorizam, automaticamente, a utilização das fotos e textos enviados para divulgação e pro-
gramação do evento, em qualquer meio de comunicação, nesta e nas próximas edições da Exposi-
ção, bem como da Mostra Corpos Visíveis. 

As imagens poderão passar por edição simples, fracionamento, alteração da resolução, etc, 
de acordo com a avaliação da equipe técnica responsável pela exposição, sem que haja prejuízo à 
essência das fotografias e ao conjunto da obra. 

Da pré-seleção realizada pela curadoria do concurso, quanto à qualidade das fotografias 
selecionadas, não caberá qualquer recurso. 

A pessoas responsável declara, no ato da inscrição, que x fotógrafx da obra é detentorx de todos os 
direitos cabíveis, garantindo a utilização da(s) fotografia(s) na Mostra Corpos Visíveis. Garante, 
também, que todos os elementos e pessoas retratadas não violam qualquer direito de uso de imagem 
ou de propriedade intelectual de terceiros. Desta forma, a responsável pela inscrição assume exclu-
siva responsabilidade legal por qualquer eventual reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou 
indiretamente decorrente da exposição ou uso dos trabalhos. A participação na Exposição Estética 
do Invisível implica no reconhecimento, sem reservas, deste regulamento. 

Ao se inscreverem no concurso, todos os candidatos aceitam automaticamente todas 
as cláusulas e condições estabelecidas no presente regulamento. 

Contato para dúvidas e demais questões: 
comunicacaocorposvisiveis@gmail.com 
corposvisiveis@gmail.com 

corposvisiveis.wixsite.com/2018 
facebook.com/corposvisiveis

mailto:comunicacaocorposvisiveis@gmail.com
mailto:corposvisiveis@gmail.com
http://corposvisiveis.wixsite.com/2018
http://facebook.com/corposvisiveis

