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Espaço Aberto  
Convite para Ações On-line 

 

 

A organização do Festival Mês da Fotografia 2020 e a Regional Centro-Oeste da REDE – 

Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil, convida as fotógrafas, fotógrafos, 

galerias e coletivos interessados para, no período de 03/07/2020 até às 23h59 do dia 

25/07/2020, participar das inscrições para seleção de Ações On-line em todas as 

linguagens e estéticas fotográficas. 

 
1. DO OBJETO  

1.1 Constitui objeto deste Convite a seleção de Ações On-line para compor a 
programação oficial do Festival Mês da Fotografia, a ser realizado no 
período de 19 de agosto a 19 de Setembro de 2020. 
 

1.2 Todas as Ações On-line serão realizadas por meio das plataformas virtuais 
e/ou redes sociais do Festival. 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1 Para participar deste Convite, autores, galerias e coletivos deverão enviar 
suas propostas em formulário próprio, disponibilizado no site do Festival 
Mês da Fotografia 2020 - https://www.festivalmesdafotografia.com.br/2020. 
 

2.2 A participação é gratuita e as Ações deverão, prioritariamente, estar 
relacionadas à fotografia e às artes visuais. 

 
2.3 Cada participante deverá enviar o máximo de 2 (duas) propostas de Ações 

On-line para realização no Festival.  
 

2.4 Observamos que se a Ação proposta requerer algum tipo de produção que 
anteceda a sua apresentação on-line, esses custos serão por conta dos 
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autores. O Festival Mês da Fotografia disponibilizará somente suas 
plataformas virtuais e/ou redes sociais para apresentação on-line das 
ações, quaisquer outros custos serão de responsabilidade dos autores, 
galerias e coletivos. 

 
2.5 As Ações On-line deverão estar contempladas nas seguintes categorias: 

 
- Lançamento de livros; 
- Encontro com autores; 
- Apresentação de acervos e projetos expositivos; 
- Palestra e ações formativas; 
- Mesa redonda e debates; 
- Outros eventos em formato digital on-line que possam ser contemplados 
por este Convite, a critério da Comissão de Seleção. 

 
2.6 Os autores deverão enviar texto de apresentação ou sinopse da Ação, 

acompanhada de imagens e de forma sugerida da apresentação em 
plataforma digital e on-line, além de currículo resumido dos autores, 
galerias e coletivos. 
 

 
 

3. DA SELEÇÃO  
3.1 As Ações inscritas passarão por etapa de avaliação e habilitação, sob a 

responsabilidade da Comissão Julgadora. 
 

3.2 As análises serão realizadas pela Comissão Julgadora, observando a 
proposta artística dos trabalhos e a adequação ao Festival Mês da 
Fotografia. A Comissão Julgadora é soberana, não cabendo veto ou recurso 
às suas decisões.  

 
 

4. DOS PRAZOS 
4.1 O período para o envio dos trabalhos será de 03 de Julho a 25 de Julho de 

2020, até às 23h59 horas – horário de Brasília.  
 

4.2 A seleção dos trabalhos será no período previsto de 26 de Julho a 12 de 
Agosto de 2020.  

 
4.3 O resultado da seleção será divulgado no site e redes sociais do Mês da 

Fotografia, no link – https://www.festivalmesdafotografia.com.br/2020, a 

partir do dia 12 de Agosto de 2020.  
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4.4 As datas de realização das Ações On-line lançamento serão divulgadas 
posteriormente, quando da definição da programação oficial do Festival. 

 
 

5. CONDIÇÕES GERAIS  
5.1 Os autores, galerias ou coletivos, ao enviarem suas Ações para o 

julgamento, autorizam os organizadores a utilização de suas imagens nos 
materiais de divulgação do Festival Mês da Fotografia, em mídias impressas 
e eletrônicas, divulgação na imprensa e em catálogos, bem como nas 
diversas exposições que ocorrerão em Brasília e nos Estados do Centro-
Oeste.  
 

5.2 O Festival Mês da Fotografia, por meio de seus organizadores, se 
responsabiliza pela sessão das plataformas de divulgação das Ações a serem 
lançadas. 

 
5.3 Todo autor, galeria ou coletivo ao inscrever sua Ação para participar desta 

seleção, assume, particular, pessoal e exclusivamente, toda e qualquer 
responsabilidade, civil e/ou criminal, relacionada com pessoas, animais 
e/ou objetos retratados na obra, decorrentes da concepção, criação ou 
divulgação da imagem inscrita, excluindo de tais responsabilidades as 
Associações: LENTE CULTURAL COLETIVO FOTOGRÁFICO, SESC e 
SECRETARIA DE CULTURA DO DF, e a todos os PATROCINADORES e 
APOIADORES, seus diretores, suas associações filiadas, associação 
organizadora e qualquer órgão de imprensa ou de divulgação vinculados à 
promoção das Exposições individuais.  

 
5.4 O ato da inscrição implica em plena concordância com os termos 

estabelecidos neste Convite.  
 

5.5 Os casos omissos serão avaliados pela organização do Festival Mês da 
Fotografia 2020.  

 
5.6 Informações e esclarecimentos poderão ser encaminhados ao e-mail 

expomes@gmail.com. 
 
 
 
Brasília, 03 de Julho de 2020. 
 
Lente Cultural Coletivo Fotográfico 
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