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COORDENAÇÃO CIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

EM PARCERIA COM O FOTO CLUBE POUSO ALEGRE 
 
 

EDITAL 08/2018 
IV CONCURSO DE ARTE FOTOGRÁFICA SOBRE DIREITOS HUMANOS: 

CIDADANIA E DIREITOS POLÍTICOS 
 
 

O Coordenador Científico e de Pós-Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, em 
parceria com o Foto Clube Pouso Alegre, torna pública a abertura de inscrições para o IV 
Concurso de Arte Fotográfica sobre Direitos Humanos do PPGD/FDSM, que se regerá 
segundo as normas deste Edital: 
 
1. A temática desta quarta edição do concurso é cidadania e direitos políticos e as diversas 

conexões de sentido que a noção de democracia propicia na contemporaneidade. 
 

Artigo 21° da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

1.Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios, 

públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de 

representantes livremente escolhidos.  

2.Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às 

funções públicas do seu país.  

3.A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes 

públicos: e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar 

periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou 

segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.  

 
2. Poderão participar autores nacionais ou estrangeiros, individuais ou coletivos, com ensaios 
e/ou imagens independentes, que atendam às seguintes regras: 

 
2.1 As fotografias devem ser enviadas impressas em papel ou outro suporte físico 
equivalente, sob qualquer processo, em tamanho compreendido dentro do limite 
máximo de 40 cm e mínimo de 35 cm na aresta longa, independentemente do 
tamanho da aresta curta; 

2.2 A identificação da autoria deverá constar do verso da fotografia, no canto inferior 
esquerdo, com o nome do autor e o título da fotografia. 

 
3. Cada autor individual ou coletivo pode inscrever, no máximo, 8 fotografias, em cor e/ou em 
preto e branco. 
 
4. Na avaliação das fotografias, a ser realizada por comissão de jurados, serão considerados os 
seguintes critérios: 
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4.1 Adequação aos requisitos deste Regulamento; 
4.2 Adequação à temática do Concurso; 
4.3 Domínio do processo fotográfico; 
4.4 Composição, conceito, estética e organização da imagem; 
4.5 Mensagem e narrativa. 
 

 
5. As fotografias finalistas participarão das exposições promovidas pela FDSM e FCPA e 
comporão o acervo da Fototeca de Direitos Humanos do PPGD/FDSM. Dentre as fotografias 
finalistas, as três primeiras colocadas serão premiadas com certificado de Distinção; as dez 
melhores fotografias serão premiadas com certificado de Menção Honrosa e as vinte 
fotografias finalistas serão premiadas com certificado de Aceitação. 
 
6. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 10/11/2018, às 9h, na Faculdade de Direito do 
Sul de Minas, com exposição das fotografias finalistas e incorporação delas no acervo da 
Fototeca de Direitos Humanos do PPGD/FDSM. 
 
7. As inscrições são gratuitas e implicam na cessão gratuita das imagens para a incorporação 
das fotografias premiadas ao acervo da Fototeca de Direitos Humanos do PPGD/FDSM, bem 
como para a realização de exposições artísticas e publicações acadêmicas. 
 
8. As fotografias devem ser entregues ou enviadas, juntamente com a ficha de inscrição 
(anexo I), para o seguinte endereço: 

 
Faculdade de Direito do Sul de Minas - Fototeca de Direitos Humanos 
Av. Dr. João Beraldo, 1075 - Centro 
37.551-089   Pouso Alegre - MG 

 
9. O prazo final para entrega ou postagem das fotografias é 15/10/2018. 
 
10. As fotografias não selecionadas ficarão à disposição para devolução, junto à Fototeca de 
Direitos Humanos, pelo prazo de dois meses, após o qual elas serão descartadas. 

 
 
 

Pouso Alegre (MG), 01 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Rafael Lazzarotto Simioni 
Coordenador Científico e de Pós-Graduação  
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome:  

Endereço:  No.: Compl: 

Cidade:  UF: País: 

Telefone:  

E-mail:  

Título das fotografias inscritas (máximo 4 coloridas e 4 preto& branco): 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Declaro que li o presente regulamento e que, caso minhas fotografias sejam selecionadas, 

elas serão expostas na cerimônia de premiação e publicadas nos demais meios de 

comunicação da FDSM e do FCPA, inclusive em jornais, revistas e redes sociais de internet, 

bem como incorporadas ao acervo da Fototeca de Direitos Humanos do PPGD/FDSM. 

Declaro também que possuo a autorização para uso de imagem das fotografias que 

eventualmente retratam crianças, idosos ou incapazes em situação de vulnerabilidade 

social. 

Cidade:________________________________ Data:___________________________ 

 

Assinatura do(s) autor(es):__________________________________________________ 


