
 

REGULAMENTO - FOTÓGRAFO ASSOCIADO ATELIÊ 2016 

 

 

DO OBJETIVO 

O objetivo do Fotógrafo Associado Ateliê é reconhecer e destacar o talento dos 

membros da família Ateliê da LUZ, além de fomentar as diversas formas de expressão 

artística, dentre elas a fotografia.  

 

DOS PARTICIPANTES 

Artigo 1º - Poderão participar todos os membros da família Ateliê da Luz: alunos de 

Campos, Macaé e Três Rios (curso de fotografia básica e de edição, mesmo que não 

tenham se formado) e aqueles que participaram dos workshops, excluindo-se os 

membros do júri.  

 

Artigo 2º - A participação é gratuita e implica a aceitação integral do presente 

regulamento. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Artigo 3º - As inscrições estarão abertas a partir do dia 27 de dezembro de 2016 às 20h 

e se encerrarão no dia 14 de janeiro de 2016 às 23h59min, segundo o horário de 

Brasília.   

 

Artigo 4º - Os e-mails enviados fora do prazo (antes ou depois) serão automaticamente 

excluídos e o fotógrafo não estará participando do Fotógrafo Associado 2016.  

 

Artigo 5º - As inscrições deverão ser feitas virtualmente através do e-mail 

fotografoassociadoatelie@gmail.com, não havendo outra forma. 

 

Artigo 6º - Ao se inscrever o fotógrafo estará concordando com todas as regras aqui 

escritas. 

 

Artigo 7º - No assunto deve estar escrito Fotógrafo Associado e a categoria, por 

exemplo: Fotógrafo Associado – Ensaio newborn. 

 

mailto:fotografoassociadoatelie@gmail.com


Artigo 8º - Cada participante poderá inscrever o limite máximo de 10 fotografias por 

categoria e deverá enviar um e-mail por categoria. Pra se inscrever em 3 três categorias 

deverá enviar três e-mails, um pra cada categoria. 

 

Artigo 9º - As 10 fotografias deverão estar em anexo (não no corpo do e-mail, nem 

Dropbox, nem qualquer outra nuvem ou forma) e disponíveis para download.   

 

Artigo 10º - A mesma imagem não pode ser inscrita em mais de uma categoria. 

 

Artigo 11º - No corpo do e-mail deverão ser informados os seguintes dados do fotógrafo: 

Nome completo 

Idade 

Telefone de contato 

E-mail pessoal 

E-mail profissional 

Cidade em que mora 

Turma/workshop que participou 

Qual cidade fez o curso 

Site, página no facebook, perfil pessoal e instagram (se tiver).  

 

DOS TRABALHOS 

Artigo 12º - As fotos enviadas deverão ser de exclusiva autoria do fotógrafo, não serão 

aceitas fotos feitas em collab (quando duas ou mais pessoas idealizam, compõem a 

foto). 

 

Artigo 13º - As fotos poderão ser coloridas ou em preto e branco.  

 

Artigo 14º - As fotos poderão ser de celular ou câmera. 

 

Artigo 15º - O encaminhamento do trabalho implica na autorização para sua eventual 

publicação e/ou divulgação por parte da escola. 

 

DAS CATEGORIAS 

Artigo 16º - As categorias são: 

1) ENSAIO: 

- Ensaio artístico; 

- Ensaio boudoir; 

- Ensaio casal; 



- Ensaio família; 

- Ensaio feminino; 

- Ensaio gestante e parto; 

- Ensaio infantil; 

- Ensaio masculino; 

- Ensaio newborn; 

 

2) EVENTO: 

- Aniversário; 

- Balada/show; 

- Batizado; 

- Casamento; 

 

3) COTIDIANO (fotojornalismo, rua...). 

 

4) MOBILE (fotografias feitas com o celular).  

 

5) AUTORRETRATO. 

 

Artigo 17º - Cada fotógrafo poderá se inscrever em quantas categorias quiser. 

 

DA PREMIAÇÃO 

Artigo 18º - Os prêmios são: 

- o selo de fotógrafo associado 2016 em PNG para aplicação em site, página, perfil 

pessoal e etc.  

- exposição do fotógrafo no nosso site (uma aba destinada à indicação de fotógrafos: 

ao clicar na foto a pessoa será redirecionada ao fotógrafo podendo manter o contato 

direto com ele para futuras contratações). 

 

Artigo 19º - Os prêmios são intransferíveis. 

 

Artigo 20º - Os prêmios terão validade até dezembro de 2017.  

 

Artigo 21º - Os fotógrafos que receberem o selo poderão utilizá-lo a partir do dia que for 

enviado por e-mail (23 de janeiro de 2017) até a data da próxima premiação. A aba no 

site estará publicada a partir de 26 de janeiro de 2017. 

 



SELEÇÃO E JÚRI 

Artigo 22º - A seleção e premiação das fotografias serão realizadas pelos professores 

do Ateliê da Luz, são eles: Arthur Damasceno, Fernando Borges, Igor Vinagre, Isabella 

Campos, Síntyque Lemos e Stefane Girassol.   

 

Artigo 23º - As fotografias serão apreciadas pelo Júri que selecionará os melhores 

fotógrafos de cada categoria até o dia 19 de janeiro de 2017. 

 

Artigo 24º - Participantes que tenham algum dos jurados como cônjuge, namorado(a), 

ou familiar não serão avaliados pelo mesmo.  

 

Artigo 25º - A equipe administrativa do Ateliê da Luz (Liliane Oliveira, Jônatas Correia, 

Andressa Farias) não poderá participar do Fotógrafo Associado.  

 

Artigo 26º - A decisão dos jurados não poderá ser questionada ou alterada. 

 

DO RESULTADO 

Artigo 27º - Os resultados finais deste concurso serão anunciados num ao vivo no grupo 

secreto Ateliê da Luz no facebook, no dia 20 de janeiro de 2017. O horário será 

informado no dia 17 de janeiro de 2017 no mesmo grupo.  

 

Artigo 28º - A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo 

candidato, de todas as disposições deste regulamento. 

 

Artigo 29º - Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras deste 

Regulamento. 

 

 

 

 

 

Fernando Vieira Borges – Diretor do Ateliê da Luz. 

22 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 


