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100 ANOS DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO 

FOTOGRAFIA - Regulamento 
 

Apresentação  
O Concurso de Fotografia é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, através da Secretaria 
Municipal de Cultura e Estrada de Ferro Campos do Jordão para comemorar o Centenário da Estrada de Ferro no ano 
de 2014. 
 
Objetivo 
O concurso tem como finalidade:  
 Identificar os fotógrafos no âmbito nacional e do município, divulgar seus trabalhos e indicar fotografias que se 

destaquem pela linguagem, suficiência técnica e que manifestem em seu conjunto uma visão pessoal e original. 
Entenda-se por conjunto, um agrupamento de fotografias que contenham em si, uma unidade: Temática, 
Estética e/ou Técnica. 

 Selecionar o trabalho dos artistas que irão representar o Centenário da Estrada de Ferro de Campos do Jordão 
através da fotografia 

 Tema: Estrada de Ferro Campos do Jordão, seu Centenário e importância para o desenvolvimento do município. 
 
Participação 
A participação é aberta a qualquer fotógrafo no âmbito nacional. 
Serão aceitas imagens captadas através de equipamentos digitais ou analógicos. Não serão aceitas montagens 
fotográficas nessa categoria. 
Cada participante deverá apresentar um conjunto de no máximo 03 (três) fotografias com tamanho mínimo de 20 x 
30 ou 3.600x2400 pixels e resolução mínima de 300 dpi nas captações digitais com o tema proposto, em preto e 
branco ou colorido, montadas em papel cartão preto, com margem de 3 cm, centralizadas e com identificação 
(artista, data, titulo da obra). 
O conjunto das obras inscritas por cada artista não poderá ultrapassar o tamanho de 5m x 2/5m. 
As fotos que contenham imagens de pessoas deverão ser acompanhadas de termo de responsabilidade assinada 
pelo artista/fotógrafo sobre o direito de utilização das imagens. Toda responsabilidade sobre os direitos autorais 
e/ou direito de imagem cabe exclusivamente ao artista/fotógrafo. 
 
Inscrição 
As inscrições estarão abertas de 01/04 a 30/09 
Juntamente com os trabalhos, deve-se enviar a ficha de inscrição com todos os dados devidamente preenchidos 
(modelo da ficha de inscrição disponível no Blog) 
O preenchimento incorreto da ficha de inscrição inviabilizará a participação do fotógrafo. 
Em toda obra deverá constar etiqueta na parte de trás, com, relato técnico (câmara, filme e data especificados) 
nome das fotografias ou conjunto, número da seqüência, nome do fotógrafo e nome da cidade.  
Local para entrega de obras: Casa de Cultura “Prof. Antônio Fernando Costella” – Rua Brigadeiro Jordão 1236 - 
Abernéssia - Campos do Jordão (SP) CEP 12460-000 – Fones: 3664 4427 ou 3664 3833. 
Obs: As obras podem ser entregues pessoalmente na Secretaria ou via correios (valendo a data constante no 
carimbo do envelope). 
 
 
 
Categoria 

 Artista Jordanense: dirigido a fotógrafos nascidos ou residentes em Campos do Jordão; 

 Artista Nacional: dirigido a fotógrafos residentes em todas as unidades da Federação 
 
Premiação 
A premiação será dividida em duas categorias: 
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Nacional: 1º e 2º lugares - Um final de semana em Campos do Jordão para duas pessoas com hospedagem e 
alimentação (transporte e demais despesas por conta do artista). 
 
Artistas Jordanenses: 1º lugar: troféu 2º e 3ºlugares: medalhas 
 
Obs.: Todos os participantes vencedores em ambas as categorias serão contemplados com um passeio gratuito 
através da Ferrovia no trecho Campos do Jordão – Pindamonhangaba. 
 
Obs: As datas para utilizar hospedagem, alimentação e passeios dos vencedores estão sujeitas a consultas de 
disponibilidade e autorização da Comissão Organizadora junto aos parceiros 
 
Seleção  
As obras serão submetidas a um processo de seleção e premiação a cargo de uma Comissão Julgadora, composta por 
três jurados, escolhidos pela Secretaria Municipal de Cultura.                                                                                                                                         
Qualquer ponderação ou observação com relação ao regulamento deverá ser feita antes do anúncio do resultado 
por parte da comissão de seleção, pois estes serão irrecorríveis. 
 
Devolução das obras 
As obras não selecionadas deverão ser retiradas pelo fotógrafo ou pessoa por ele indicada, até 02 (dois) dias úteis 
após o encerramento da Exposição. 
Após a data estabelecida para a retirada dos trabalhos, cessará a responsabilidade, dos órgãos promotores pela sua 
guarda e conservação. 
A retirada das obras enviadas pelo correio é de responsabilidade do artista. 
 
Disposições Gerais 
As obras não terão cobertura securitária, sendo que qualquer eventualidade será de inteira responsabilidade do 
artista. 
As despesas de transporte, tanto para remessa como devolução das obras, correrão por conta do artista 
participante.  
Será fornecido certificado a todos participantes. 
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura. 
A inscrição implica automaticamente na aceitação de todos os itens deste regulamento. 
 

 
Campos do Jordão, 31 de março de 2014. 
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