
FESTIVAL CULTIVE EXPERIÊNCIAS CULTURAIS
 CONCURSO DE FOTOGRAFIA “MEU OLHAR SOBRE O PATRIMÔNIO”

Estão abertas as inscrições para a entrega de trabalhos inéditos relativos à Primeira Edição do Concurso de

Fotografia  que  se  realizará  segundo  as  orientações  e  normas  presentes  neste  Edital.  O  Concurso  de

Fotografia  tem como título  “Meu olhar  sobre  o  Patrimônio”.  O objetivo  deste  concurso  é  incentivar  o

desenvolvimento do olhar artístico voltado ao patrimônio histórico-cultural de Pará de Minas por meio da

fotografia. O Patrimônio Histórico e Cultural diz respeito aos bens culturais, materiais ou imateriais, que, em

função de seu valor histórico, artístico, estético, afetivo, simbólico, dentre outros, receberam algum tipo de

proteção pelo poder público,  tal  o como tombamento e o registro imaterial.  Um bem cultural  protegido

encontra-se sob um regime especial de tutela pelo Estado, uma vez que a ele foi atribuído um valor social

histórico e cultural. Assim, é importante a utilização de ferramentas, como o presente concurso apresentado

para a formação de cidadãos que, mais que transitar pelos prédios e pontos turísticos da cidade, conheçam-

nos, apropriem-se deles e preservem esses bens como parte de seu patrimônio cultural. Nesse sentido, visa-se

retratar o tema proposto através de perspectivas diferentes e criativas, com possibilidade de participação de

toda a comunidade. Serão premiadas duas fotografias relativas às duas categorias do concurso – Patrimônio

Edificado e Manifestações Culturais. Porém, todas as fotos enviadas irão compor uma exposição virtual que

será aberta dia 20 de junho de 2021 no site do Festival.

1. Disposições Gerais

1.1. O concurso de fotografia “Meu olhar sobre o Patrimônio”, proposto pelo Festival Cultive Experiências

Culturais promovido com recursos da Lei Federal n° 14.017 (Lei Aldir Blanc), está aberto às inscrições para

qualquer pessoa acima de 18 anos, entre os dias 31 de Maio de 2021 e 14 de Junho de 2021.

1.2.  O  objeto  capturado  pela  fotografia  é  necessariamente  um dos  bens  histórico-culturais  tombados  e

registrados de Pará de Minas.

1.3. A técnica para execução da fotografia é livre, podendo ser utilizados recursos complementares de lentes,

filtros especiais, ampliação, entre outros.

1.5. Os critérios de avaliação das fotografias são:  trabalhos inéditos, critérios estéticos da imagem e os

elementos compositivos e inovadores sobre o tema.

1.6. Cada participante poderá participar com 1 fotografia em apenas uma categoria.

1.7. É obrigatório, em caso de imagens nos quais apareçam pessoas, a autorização de uso de imagem da (s)

pessoa (s) fotografada (s). A autorização (ANEXO 1) deve ser enviada com a fotografia. As fotografias sem

esta autorização serão excluídas da seleção do concurso.

1.9.  O candidato deverá enviar uma declaração de direito  de uso de imagem de terceiro.  O modelo de

declaração está disponível no anexo 1 desse edital.

1.10.  As inscrições serão realizadas unicamente pelos meios virtuais,  através do site do Festival Cultive

Experiências Culturais, www.festivalcultive.com.br.  No ato de inscrição o candidato deverá inserir seus



dados pessoais, informações sobre a fotografia e realizar o upload da própria foto que será inscrita no

concurso.

2. Da Categoria  

2.1. Cada participante poderá concorrer com o envio de uma fotografia de um dos bens histórico-culturais

tombados ou registrados, descritos abaixo:

a)Patrimônio Edificado (PE); Incluem-se nesta categoria os seguintes bens listados abaixo:

1.Núcleo Histórico Urbano. Distrito de Ascenção. Pará de Minas/MG.

2.Núcleo Histórico Urbano. Distrito de Carioca. Pará de Minas/MG.

3.Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Pará de Minas/MG

4. Praças Torquato de Almeida e Francisco Torquato. . Pará de Minas/MG.

6. Fórum Desembargador Pedro Nestor. Pará de Minas/MG

7. Escola Estadual Fernando Otávio. Pará de Minas/MG.

8.. Antiga Estação Ferroviária. Pará de Minas/MG

9. Escola Estadual Torquato de Almeida. Pará de Minas/MG.

10. Casa da Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira. Pará de Minas/MG

11. Centro Literário Pedro Nestor. Pará de Minas/MG.

12. Hospital Nossa Senhora da Conceição. Irmandade.Pará de Minas/MG

13. Escola Estadual Governador Valadares. Pará de Minas/MG.

14. Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria. Sica. Pará de Minas/ MG.

15. Casa Maria Capanema. Pará de Minas/MG.

16. Museu Histórico, Documental, Fotográfico e do Som.  Pará de Minas/MG.

17. Antigo Asilo Padre José Pereira Coelho. Fapam.  Pará de Minas/MG.

18.Igreja Nossa Senhora das Graças.Pará de Minas/MG.

b)Manifestações Culturais/ Bens Imateriais Registrados I(MC):

19. Guardas de Congado. Pará de Minas/ MG.

20. Arte Ceramista. Pará de Minas/MG.

22. Coral Nossa Senhora da Piedade. Pará de Minas/MG.

23. Banda Lira Santa Cecília. Pará de Minas/MG.

24. Ofício das Biscoiteiras. Pará de Minas/MG.

2.2 As fotografias não podem ter sido inscritas em outro concurso nem ter sido publicadas em veículos

de comunicação, logo as fotografias devem ser obrigatoriamente inéditas.



3. Da produção das fotografias

3.1. Os participantes deverão enviar as fotografias em arquivos digitais com o tamanho mínimo de

2398X3602 pixels e resolução mínima de 300 dpi, nos formatos PDF, JPEG, TIFF ou PNG.

3.2. Para concorrer, os participantes deverá enviar uma imagem produzida por qualquer tipo de câmera

profissional, semiprofissional ou doméstica, incluídas as de película, digital ou artesanal de todos os

formatos. Não será permitida a inclusão de montagens nas fotos.

3.3 No formulário de envio da imagem, em campo próprio previsto para este fim, deverá ser escrito

texto descritivo a respeito de cada fotografia, com a identificação da câmera utilizada, o local onde a

imagem foi produzida e a data de sua realização.

4. Da seleção

4.1. A seleção das fotos será feita por uma comissão avaliadora composta por 3 profissionais de notório saber

e atuantes no cenário histórico-cultural de Pará de Minas.

4.2 A Comissão avaliadora trabalhará com os seguintes critérios qualitativos:

Originalidade da fotografia – até 40 pontos

Coerência do argumento em relação ao tema e objetivo do concurso – até 20 pontos

Criatividade e linguagem fotográfica – até 40 pontos

5. Da premiação

5.1. Serão premiadas 2 fotos.

5.2. O prêmio para as fotos selecionadas é de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos através de

depósito bancário, em conta-corrente indicada pelo(a) autor(a) da foto, de acordo com preenchimento de

formulário específico e em consonância com as normas e prazos de pagamento do festival.

5.3.  O Festival  Cultive  Experiências  Culturais  reserva  para  si,  desde já,  o  direito  incontestável  de

reproduzir  as  fotografias  inscritas  em seu  material  institucional  a  qualquer  momento  e  por  tempo

indeterminado, dando os devidos créditos ao fotógrafo.

6. Dos impedimentos

6.1 Podem participar fotógrafos de todo o Brasil, que:

6.2 Não sejam integrantes da equipe curatorial ou profissionais que exerçam funções diretas no

Festival Cultive Experiências Culturais.

6.3 Não é permitida a inscrição de fotografias retiradas de outros festivais, mostras, ou concursos já

realizados.

7. Do resultado

7.1 O resultado do concurso será divulgado no dia 20 de Junho de 2021 no endereço eletrônico do

próprio Festival Cultive Experiências Culturais, www.festivalcultive.com.br .



7.2 Os autores das fotografias selecionadas receberão, por e-mail, certificado de mérito pela participação

no Concurso de Fotografia do Festival Cultive Experiências Culturais.


