
EDITAL PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA "CHÃO POTIGUAR", AGOSTO DE 2017  

 

O Engenho de Fotos, através desse EDITAL comunica a abertura de inscrições para a seleção de 

fotografias a serem expostas durante as comemorações do "Dia Mundial da Fotografia", 

celebrada em Agosto de 2017. Além das fotografias selecionadas para esta exposição, a 

programação prevê a possibilidade de exibição de exposições especiais, publicações de 

catálogos e impressos em gera, com as despesas rateadas entre os participantes da exposição. 

 

1. Objetivo  

1.1. Este edital tem por objetivo selecionar 30 fotografias que realizem um diálogo entre a 

linguagem fotográfica e as expedições fotográficas "Engenho na Estrada", que seja feitas em 

solo potiguar, porque o tema da exposição será  "Chão Potiguar", tendo em vista fatos, 

cenários e situações que abrangem todo o Estado do RN por onde o Engenho na Estrada 

passou, para compor uma exposição fotográfica na Pinacoteca do Estado, cedida pela 

Fundação José Augusto.  

2. Da inscrição  

2.1. Poderão ser inscritas obras fotográficas compostas em solo potiguar e que tenha sido 

fruto de participação nas expedições Engenho na Estrada. Cada participante só poderá 

concorrer com UMA foto.  

2.2 Os arquivos enviados eletronicamente para a primeira fase de inscrição e seleção devem 

ser de baixa resolução, com uma dimensão máxima de 100 dpi.  

2.3 Os autores selecionados na primeira fase, serão contactados para que fazer sua própria 

tela em formato e lugar indicado pela organização desse edital e todos os detalhes serão 

transmitidos a partir do contato via email informado no ato da inscrição.  

2.4 Para compor o acervo da exposição, as dimensões da obra são: 90 x60. Cada Participando 

vai imprimir sua própria obra e entregar o quadro pronto para a exposição na sede do 

Engenho de Fotos,situado na Rua Laranjeiras, 14 - Cidade Alta,em Natal.  

2.5 Entende-se como fotografia todo produto obtido pelo ato de clicar de uma câmera 

fotográfica digital e reflex, celulares, tablets, dentre outros. Portanto, serão aceitas fotografias 

geradas a partir de diversos dispositivos.  

2.6 Os custos de impressão das fotos, catálogo e coquetel na abertura da exposição serão 

supridos pela pelos participantes. 

2.7. Os proponentes só poderão inscrever fotos de sua própria autoria, sendo vedadas as 

inscrições de trabalhos de terceiros. As inscrições para a seleção de fotografias são gratuitas e 

serão realizadas pelo e-mail (engenhodefotos@gmail.com) no período de 20 de abril a 10 de 

junho de 2017.  



3. Do processo de seleção  

3.1. A seleção das fotografias para a exposição fotográfica estará a cargo da Comissão 

Curatorial do Engenho de Fotos, composta pelo professor Alex Gurgel com mais dois 

fotógrafos selecionados e levará em consideração o cumprimento das condições descritas 

neste edital.  

3.2. Serão selecionadas as fotografias enviadas por e-mail no período de 20 de abril a 20 de 

maio de 2017, juntamente com o formulário de inscrição e termo de cessão de direitos de uso 

de imagens.  

3.3. A relação das fotografias selecionadas será enviada por e-mail para todos os proponentes 

e divulgada pelas redes sociais do Engenho de Fotos até o dia 26 de maio de 2017 

4. Documentos para inscrição  

4.1. Para formalizar a inscrição das fotografias é necessário encaminhar o arquivo da fotografia 

para serem selecionadas juntamente com o formulário de inscrição e termo de cessão de 

direitos de uso de imagens, devidamente preenchido, para o e-mail: 

engenhodefotos@gmail.com 

 4.2. Observação: Cada fotografia deverá conter o nome do autor (não impressa na foto), 

identificação do local  e quaisquer outras informações que o autor considerar relevantes para 

a exposição. Colcar esses dados na Ficha de Inscrição.  

5. Exposição  

5.1. A obra avaliada pela Comissão Curatorial participará  da exposição fotográfica chamada 

"Chão Potiguar", cuja abertura será no dia 19 de agosto (Dia Mundial da Fotografia) a ser 

realizada na Pinacoteca do Estado, celebrando.  

6. Disposições Gerais   

6.1. Os autores devem ceder os direitos autorais da imagem para uso por parte da organização 

do evento em atividades somente para divulgação da exposição. As fotos impressas são 

propriedade de cada fotógrafo e pode fazer a venda de suas obras.  

6.2. Apenas as fotografias que forem aprovadas para a exposição farão parte do Catálogo.  

6.3. A escola Engenho de Fotos se reserva no direito de cancelar a convocação a qualquer 

momento devido a inviabilidade para realização do concurso a partir de justificativa prévia aos 

inscritos.  

6.4. É solicitada aos fotógrafos expositores a confirmação da presença na cerimônia de 

Abertura da exposição fotográfica às 19:00h no dia 19 de agosto de 2017 na Pinacoteca do 

Estado do RN, gentilmente cedida pela Fundação José Augusto (FJA). 

6.5 É de responsabilidade exclusiva do inscrito a regularização de toda e qualquer questão 

concernente ao direito de uso de imagem das pessoas retratadas.  



6.7 O ato de inscrição no processo seletivo implica a aceitação de todas as condições 

estipuladas no presente Edital.  

6.8 As imagens deverão cumprir todas as exigências do presente Edital, sob pena de 

desclassificação.  

6.9 Os casos omissos relativos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção, 

juntamente com a direção do Festival de Fotografia de Tiradentes. 

Natal, 10 de abril de 2017. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome:  

Endereço: 

Email: 

CPF: 

Dados da Fotografia 

Título: 

Local: 

 

DECLARAÇÃO:  

Declaro a minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas nesse EDITAL e que as 

informações prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

 

 

Natal,       de                                  2017. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Nome e assinatura 


