A UIA2021RIO EXPO lança o concurso fotográfico Maravilhas Arquitetônicas - Lentes
sobre o Rio. A iniciativa propõe dar visibilidade a talentos da fotografia nacional
selecionando 20 obras fotográficas de amantes da fotografia captando a magnificência da
arquitetura carioca.
As 20 fotografias serão selecionadas por um corpo de jurados formado por profissionais
nacionais consagrados que serão divulgados durante o período de inscrição do concurso.
Elas farão parte da exposição Maravilhas Arquitetônicas - Lentes sobre o Rio que ficará
em cartaz no Casa Shopping, na Barra da Tijuca, e no evento UIA2021RIO EXPO.
1. Disposições Gerais
1. 1 O concurso é aberto a todos que amam fotografia (profissionais ou amadores) que
seguirem o edital.
1. 2. A obra deve retratar monumentos ou obras arquitetônicas da cidade do Rio de Janeiro,
podendo já serem consagradas como um marco ou não.
1. 3. A fotografia deve ser apresentada junto a um texto de, no máximo, uma lauda, com a
apresentação do projeto arquitetônico escolhido (autor, ano de construção e término,
finalidade e outras informações sobre sua história e importância dentro do contexto urbano)
e breve apresentação do autor da fotografia e do texto.
1. 4. A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos
complementares de lentes, filtros especiais, ampliação, entre outros.
1. 5. Cada fotografia pode ser inscrita no nome de apenas um participante.
1. 6. Cada participante pode ter seu nome inscrito em apenas uma fotografia.

1. 7. Os critérios de avaliação das fotografias são: originalidade, critérios estéticos da
imagem, a representação do tema proposto e os elementos compositivos e inovadores
sobre o tema.
1. 8. É obrigatório, em caso de imagens nos quais apareçam pessoas, a autorização de uso
de imagem da (s) pessoa (s) fotografada (s). A autorização deve ser enviada por escrito
juntamente com a fotografia. As fotografias sem esta autorização serão excluídas da
seleção do concurso.

2. Das inscrições
2. 1. As inscrições só́ poderão ser feitas a partir do envio do fotografia e do texto requerido
em um documento no formato pdf. Não é necessário o envio da fotografia na qualidade
original, nesse primeiro momento. Somente se a foto for selecionada.
2. 2. No pdf enviado também devem constar: nome do autor da fotografia e do texto,
documento de identidade, número de CPF, e-mail e telefone(s) de contato.
2. 3. O arquivo pdf deve ser nomeado com as seguintes informações: nome(s) do(s)
inscrito(s); título para a foto. Ex: José_Eduardo_P&B_semana_rainbow.pdf
2. 4. O candidato deve se inscrever a partir do dia 02/11/2020.
2. 5. O prazo para inscrição termina no dia 31/12/2020.
2. 6. O material deve ser enviado para o e-mail: uia2020rioexpo@gmail.com.
3. Do material
3. 1. Poderão ser inscritas somente fotos digitais.
3. 2. O concurso abrange fotografias coloridas e em preto e branco.
3. 3. As fotografias inscritas não poderão constituir plágio de espécie alguma.
3. 4. Toda fotografia inscrita deverá também ser disponibilizada, caso venha a ser escolhida
pelos jurados, no formato TIFF, resolução 24 MP, com 300dpi.
3. 5. Para envio, a foto original deverá ser nomeada com as seguintes informações: nome
do inscrito; título para a foto. Ex: José_Eduardo_P&B_semana_rainbow.jpg ou tiff.
3. 6. Junto com a foto original selecionada, deverá ser enviada, devidamente preenchida e
assinada, a autorização de imagem cujo texto está no Anexo 1, desse documento.

4. Do julgamento
4. 1. As fotografias serão avaliadas e selecionadas por um júri nomeado pela UIA2021RIO
EXPO. O resultado decorrente da avaliação dos jurados será́ soberano e irrevogável, não
cabendo recurso.
4. 2. O resultado do concurso será́ anunciado no dia 18/01/2021 através dos stories do perfil
uia2020rioexpo no Instagram. Somente os autores das 20 fotos classificadas serão
contatados pela produção da UIA2021RIO EXPO por telefone ou e-mail.
5. Da seleção
5.1. Vinte (20) fotos serão selecionadas e farão parte da exposição Maravilhas
Arquitetônicas - Lentes sobre o Rio no espaço conceito da UIA2021RIO EXPO, no Casa
Shopping, seguindo, posteriormente, para uma exposição a ser realizada durante o evento
programado para Julho de 2021, no Armazém 10, do Píer Mauá.
5. 2. A UIA2021RIO EXPO reserva para si, desde já́, o direito incontestável de reproduzir as
fotografias inscritas em seu material institucional a qualquer momento e por tempo
indeterminado, na divulgação de materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos, dando os
devidos créditos ao fotógrafo.
6. Disposições finais
6. 1. Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste
regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento implicará
desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do respectivo participante.
6. 2. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de
fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.
6. 3. Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser
encaminhadas ao e-mail: uia2020rioexpo@gmail.com.
6. 4. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e na concordância com todos
os itens deste regulamento.

Anexo 1

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Eu ________________________________________________________________,
autorizo a produção da UIA2021RIO EXPO a utilizar a imagem da foto
___________________________________________________________________
____________________________________ na divulgação de materiais impressos,
audiovisuais e eletrônicos, sem fins lucrativos. O material é de minha autoria e pode ser
utilizado por tempo indeterminado, desde que sejam dados os devidos créditos.
Por meio desta autorização, eu libero a UIA2021RIO EXPO, acima citada, seus
representantes legais ou fornecedores, de futuros processos e queixas por violação de
privacidade ou de direito de propriedade que eu poderia ter em relação a tal produção.
Maravilhas Arquitetônicas - Lentes sobre o Rio.
NOME:
ENDEREÇO:
CONTATO:
DATA DE NASCIMENTO:
CPF:
LOCAL E DATA:
ASSINATURA:

