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II Edital de Fotografias, organizado pela Galeria de Arte JM. Moraes 

Ágape, espaço de arte, Pelotas/RS - 2019 

 

REGULAMENTO 

 

II Edital Fotográfico proposto pela Galeria de Arte JM. Moraes com a temática das ÁGUAS.   

Nossa região é muito rica de recursos hídricos e esse edital quer provocar o despertar no artista/fotógrafo 

um olhar para a riqueza e beleza desse patrimônio ambiental além de chamar a atenção para os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) inseridos na Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações 

Unidas). São 17 objetivos que visam erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade, a injustiça e as 

mudanças climáticas no planeta. Nosso foco se direciona nos seguintes objetivos: 

Objetivo nº 3 - Saúde de Qualidade – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 

em todas as idades; 

Objetivo 6 – Água Potável e Saneamento – Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos; 

Objetivo 14 – Proteger a Vida Marinha – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 

recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

 

Nossas águas, será o nome da exposição que irá apresentar as fotografias selecionadas no edital.   

Trazer toda a riqueza e reconhecimento das belezas de nossas águas e a importância da preservação dos 

recursos hídricos dos municípios de Pelotas e Rio Grande e os elementos da fauna marinha associados ao 

ambiente aquático para dentro de uma galeria de arte é sensibilizar e ao mesmo tempo alertar para a 

importância da preservação desses ambientes.   

 

PARTICIPAÇÃO 

1- Cada participante poderá inscrever até 3 (três) fotografias coloridas ou PB;  
2- As imagens deverão ser inéditas (as fotos não poderão ter participado de outra exposição ou evento); 

3- A temática abordará toda a diversidade das águas com sua fauna, sua beleza cênica e um despertar 

para a prevenção dos recursos hídricos dos municípios de Pelotas e Rio Grande;  

4- Poderão participar fotógrafos, artistas, apaixonados pela temática, residentes em Pelotas, Rio Grande, 

proximidades e ter a idade mínima de 15 anos; 

5- As fotografias deverão ser enviadas por meio digital na resolução mínima de 2 mega (4.000 x 3.000 
pixels) 300 dpi e máximo 6 mega;  
6- Todas as fotografias que estiverem expostas estarão à venda. Os preços serão sugeridos pela galeria 
dentro de valores compatíveis com o comércio local. Em caso de comercialização, a galeria receberá 30% 
do valor da venda;  
7- A curadoria da exposição ficará sob a responsabilidade da equipe da galeria.  

8 – O autor não poderá utilizar a(s) imagem(s) submetida(s) a esse edital para outras finalidades comerciais 
ou submetê-la a concursos. 
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INSCRIÇÕES 

 

1- Lançamento do II Edital de Fotografia, dia 12 de junho; 

2- As inscrições estarão abertas até dia 12 de julho; 

3- A inscrição será feita por um formulário através do link https://bit.ly/31xDGma 
ou solicitado pelo e-mail nossasaguasagape@gmail.com 
4 - Assim que a inscrição for validada você receberá um e-mail de agradecimento. 
5 - As fotos deverão ser anexadas acompanhadas do formulário de inscrição;  

6 - Serão desconsideradas as inscrições realizadas fora do prazo; 

7 - As fotografias enviadas e não selecionadas serão deletadas.    

 

SELEÇÃO E MODO DE ENVIO 

 

 1- A seleção das fotografias será realizada por uma comissão composta por até cinco pessoas que possuam 

capacidade artística e técnica para avaliar; 

2- As fotografias selecionadas serão informadas no dia 22/07 no facebook da galeria e no link: 

www.facebook.com/agapeespacodearte/ 

3- As fotografias selecionadas deverão ser entregues até o dia 7/08, impressas em papel fotográfico ou 

impressão fine art, nas dimensões de 30cm x 40cm, estar em perfeitas condições de serem expostas e 

penduradas, com um suporte apropriado  de PVC ou foam (sem moldura). 

4- As fotografias deverão apresentar uma etiqueta preenchida e colada no verso das mesmas com o nome 

do artista, nome do trabalho, local onde ela foi tirada e ano; 

5 - Os candidatos inscritos são responsáveis pelo teor e conteúdo das fotografias, incluindo a autorização 

expressa de uso de imagem para as fotos que retratem pessoas. Dessa forma, serão os únicos responsáveis 

por qualquer violação de direitos de terceiros, autorais ou de imagem, respondendo por qualquer prejuízo;  

6 – Podem ser entregues de duas maneiras: diretamente no Ágape, espaço de arte, Rua Anchieta, 4480 

(entre Av. Dom Joaquim e Av. Juscelino) Pelotas/RS, ou pelo correio, endereçadas à Rua Anchieta, 4563 

casa 06, CEP 96015 420, Pelotas/RS, a/c de Daniela Meine (nesse caso a data da postagem não poderá 

ultrapassar o dia 07/8). 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E EXPOSIÇÃO 

 

1- Os critérios de avaliação serão: criatividade, originalidade, estética, coerência com a temática  e 

qualidade técnica; 

2 – A Comissão Julgadora é soberana e compete a ela avaliar e resolver os casos omissos neste 
regulamento, não cabendo recurso;  
3- As fotografias selecionadas farão parte da exposição Nossas Águas;   
4- A abertura da exposição será dia 12 de agosto às 19h; 

5- A visitação será de 12 a 31 de agosto, na galeria de arte JM. Moraes. 

 

 

PREMIAÇÃO 

 

Haverá premiação para as fotografias finalistas e os critérios serão divulgados em breve. 

 

 

 

https://bit.ly/31xDGma
mailto:nossasaguasagape@gmail.com
http://www.facebook.com/agapeespacodearte/
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CRONOGRAMA 

 

Lançamento: 12 e junho 

Inscrições: até 12 de julho  

Divulgação dos resultados: 22 de julho 

Entrega das fotografias impressas (selecionadas): até dia 07 de agosto 

Exposição: 12 de agosto a 31 de agosto, na Galeria de Arte, JM. Moraes.  

 

O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itens deste 

Regulamento. 

 
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

De segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 19h, aos sábados das 13h às 17h, no Ágape, espaço 

de arte localizado na Rua Anchieta, 4480 Pelotas/RS. Fone: (53) 3028-4480 (53) 98438 4480 –  

(53) 984166762 - agapearte4480@gmail.com 

 

 

Este edital conta com o apoio do SEBRAE/Pelotas, Projeto Turismo Cultural. 
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