
Concurso Cultural de fotografia 

 

Tema: A cidade sou eu! 

Objetivo: Incentivar o “olhar” dos indivíduos para que possam, por meio da fotografia, 

interagir com o ambiente, despertando sonhos e percebendo os detalhes que nos cercam a 

cada momento. O intuito é a fotografia, na sua condição de memória e aprisionamento de um 

momento de nossas vidas. Tem o objetivo de incentivar os moradores a captarem um 

momento, um objeto, uma cena com caráter poético, a cidade ao seu redor, algo que 

represente muito mais que um instante ou ideia, antes, um amálgama de sensações, 

interpretações e diálogos entre ser e mundo.     

Quem pode participar: qualquer indivíduo poderá participar do Concurso Cultural de 

Fotografias de Quatá, realizado pela Prefeitura Municipal de Quatá e Secretaria de Cultura de 

Quatá.  

Quais elementos deverá conter a foto? É um olhar poético sobre a cidade de Quatá e o 

indivíduo nela inserido. O interessado deve prezar por captar uma cena de teor bucólico, 

poético, que possa dizer mais que a simples imagem estatizada.  

Entrega do material: O inscrito concorrerá ao Concurso, que passará pelo crivo de comissão 

julgadora que selecionará os melhores trabalhos. Cada inscrito poderá participar do concurso 

com uma única fotografia (em preto e branco, colorida ou em tom envelhecido). Esta 

fotografia deverá ser entregue na versão impressa, em papel foto, no tamanho 15x21, e na 

versão digital dentro de um CD. Este material - CD e foto impressa; além de folha com dados 

do participante: Nome completo; idade; endereço; cidade; telefone; e-mail; título do trabalho; 

CPF e RG indispensável - deverá ser entregue dentro de um envelope. O material deverá ser 

entregue e protocolado na Prefeitura Municipal de Quatá. 

Julgamento e premiação: o julgamento será feito em data posterior a 10 de junho de 

2014. Cada jurado pontuará a foto entre 0 e 10 pontos, dentro de três categorias: 

tema proposto; beleza e conjunto poético. 

Premiação: 1º Lugar: R$ 300,00 – Trezentos Reais 

                     2º Lugar: certificado de participação 

                     3º Lugar: certificado de participação 

                     



 

Prazo para entrega das fotos: até às 16h do dia 10 de 

junho de 2014. 

 

 

 


