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V CONCURSO DE FOTOGRAFIAS – DE BEM COM DEUS | 2018
TEMA: BELEZA OCULTA

1 – APRESENTAÇÃO
Os Monges da Trindade anunciam o V Concurso de Fotografias – De Bem com Deus. O concurso teve
sua primeira edição em 2014 com uma participação que ultrapassou as expectativas dos organizadores,
bem com a qualidade das fotografias enviadas.
O presente Concurso de Fotografias tem como objetivo divulgar e dar maior visibilidade à cidade de
Monte Sião/MG, despertar os montesioneses para esta arte e atrair os turistas através deste evento
cultural, bem como dar ao cidadão local e ao público em geral um deleite de fotos de qualidade,
instigando a todos momentos de reflexão e renovação de esperança e do otimismo.

2 – JUSTIFICATIVA
O tema do concurso desta 5ª edição é “BELEZA OCULTA”. O objetivo é, além de despertar todos para
esta arte e atrair os turistas através deste evento cultural instigar os participantes e fãs de fotografia a
olhar a beleza oculta no cotidiano da vida.
A correria, o frenesi, a busca irracional que o mundo atual tem imposto a todos nós, nos cega para a
beleza de nossa vida cotidiana. Sim, existe uma beleza esperando para ser observada, admirada por
nós, a todo momento, desde antes do sol se levantar e até após o por do sol, resta-nos ter um olhar
atento, grato, diferenciado para captar todo espetáculo doado a nós, por Deus.
Esperamos que o V CONCURSO DE FOTOGRAFIAS – DE BEM COM DEUS – ajude-nos a admirar a Beleza
Oculta ao nosso redor.

3 – PARCERIA
O V Concurso de Fotografias “De bem com Deus” é uma parceria entre o Mosteiro Santíssima Trindade,
Fundação Cultural Paschoal Andreta, Círculo Ítalo Brasileiro de Monte Sião e Colégio Monte-Sionense
com apoio da Prefeitura Municipal de Monte Sião (SETUR) e o Conselho Municipal de Turismo de
Monte Sião (COMTUR).
Cabe ao Mosteiro a escolha da Comissão Julgadora, o recebimento das fotografias concorrentes e a
organização das mesmas, a divulgação dos vencedores e a entrega da premiação, a arte e a edição do
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Livro com as fotografias, através do selo editorial Farol dos Monges e do Certificado de participação.
Cabe a municipalidade juntamente com os parceiros acima o apoio logístico, ou seja, a impressão do
livro com as fotografias selecionadas, o local para a premiação e posterior exposição temporária, a
revelação das fotografias para a exposição, a premiação dos vencedores do concurso, transporte e
hospedagem, se fizerem necessárias, e demais necessidades que visam o bom êxito do Concurso.

4 – PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do V Concurso de Fotografias “De bem com Deus”, do Mosteiro Santíssima
Trindade, fotógrafos profissionais e amadores. Deve ser observado o tema para este concurso: “BELEZA
OCULTA.”

5 – INSCRIÇÃO
Cada participante poderá se inscrever com até 10 (dez) fotografias digitais, sendo que a participação
com apenas uma fotografia não tem taxa de inscrição, a partir da segunda fotografia paga-se uma taxa
de R$ 20,00 por fotografia. (Por exemplo: 01 fotografia, R$ 0,00. Duas fotografias: R$ 20,00 (01
fotografia bônus + 01 fotografia paga). Três fotografias: R$ 40,00 (01 fotografia bônus + 02 fotografias
pagas, e assim, sucessivamente).
Os classificados no IV Concurso de Fotografias “De bem com Deus” (2017) poderão inscrever até 02
fotografias sem taxa de inscrição, para isso deve enviar, junto as fotografias, o certificado do IV
concurso digitalizado, além das outras exigências do presente concurso.
As fotografias só serão recebidas por e-mail e deve ser incluído nele o comprovante de depósito
bancário identificado, no valor correspondente ao número de fotografias enviadas como citado acima,
se for o caso.
IMPORTANTE: A inscrição será efetivada mediante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recebimento das fotografias inscritas;
Nome completo do responsável pelas fotos (fotógrafo);
Endereço completo do fotógrafo;
Telefone/celular para contato;
E-mail para contato;
Fotografia do próprio participante (fotógrafo) para o perfil do livro do concurso, caso seja
classificado;
7. Nome da foto enviada para o concurso, por exemplo: “Viva a vida” (vale lembrar que não
poderá utilizar o nome do concurso para o nome da fotografia enviada);
8. Breve descrição de cada fotografia enviada (aproximadamente 4 linhas).

Conta bancária para pagamento:
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Monges da Trindade
Banco: Itaú
Agência: 0080
C/C: 04660-0
CNPJ: 00.599.071/0001-52
Monges da Trindade
As fotografias devem ter resolução mínima de 300 dpi, nos formatos paisagem ou retrato e extensão
JPG.
5.1
As
Inscrições
só
poderão
ser
feitas
através
do
email
fotografia@mongesdatrindade.org.br – com todos os itens solicitados no item 5 deste
regulamento.
5.2
– As fotografias que fugirem ao tema proposto, ou que contenham imagens que ferem
o decoro serão eliminadas sem aviso (confira os itens 2, 4 e 5 do presente regulamento).
5.3
– Imagens que retratam outra pessoa devem ter a autorização da mesma, estando esta
autorização de posse do fotógrafo-participante, sendo o mesmo responsável por quaisquer
ônus que advir.
5.4
– Cada participante só poderá ser premiado uma única vez. Se a Comissão Julgadora
classificar mais de uma fotografia do mesmo fotógrafo, só será considerada a mais votada.
As fotografias que chegarem após a data de inscrição não serão aceitas.
Veja abaixo o item cronograma.

6 - FOTOGRAFIAS
As fotografias inscritas no concurso deverão fazer referência ao tema “BELEZA OCULTA” (Itens 2 e 4
do regulamento).
A Comissão se reserva o direito de não aceitar a inscrição de imagens que fujam ao propósito do
concurso sem aviso prévio.
As fotografias poderão ser coloridas e/ou em preto e branco, conforme descrito abaixo, no item 8.
A fotografia poderá sofrer interferências desde que seja para produção prévia, ajuste, contraste, nitidez
ou corte desde que não altere seu conteúdo principal.
Não serão aceitas fotomontagens. As fotografias desclassificadas não receberão notificações ou avisos
da ocorrência.
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O concurso possui três categorias:
a. Categoria 1: Municipal (Monte Sião/MG);
b. Categoria 2: Geral – Colorida;
c. Categoria 3: Geral – Preto e Branco.

7 – SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA
A Comissão Julgadora será composta por equipe de fotógrafos profissionais e outros ligados à arte,
cultura, ou de áreas afins escolhidos pelo Mosteiro Santíssima Trindade.
Caberá à Comissão Julgadora selecionar e escolher as melhores fotografias, em cada categoria, que
irão compor o livro do IV Concurso de Fotografias – “De bem com Deus”, do Mosteiro Santíssima
Trindade.

Serão considerados os seguintes critérios de avaliação:
1. Coerência com o tema;
2. Emoção captada pela foto;
3. Beleza plástica da imagem.
7.1 – A Comissão Julgadora poderá deixar de analisar total ou parcialmente as fotografias apresentadas
que não preencherem os requisitos previstos neste regulamento, bem como eliminar concorrentes que
tenham deixado de apresentar qualquer dos dados pessoais solicitados.
As fotografias serão avaliadas por uma comissão composta por profissionais sem qualquer
envolvimento com os presentes nas imagens, visto que os concorrentes terão sua identificação
resguardada até a escolha dos vencedores. Caberá à comissão escolher, as 07 melhores fotografias em
cada categoria, sendo que as 03 (três) fotos na categoria Monte Sião/MG, as 03 (três) fotos na categoria
Geral - Colorida, as 03 (três) fotos na categoria Geral – Preto e Branco, escolhidas pela Comissão
Julgadora, receberão prêmios diferenciados.
A decisão da Comissão Julgadora é soberana, não cabendo qualquer impugnação ou recurso.

8 – PREMIAÇÃO / PUBLICAÇÃO
As 07 fotografias melhor avaliadas pela Comissão Julgadora em cada categoria, totalizando 21
fotografias, comporão o livro do V Concurso de Fotografias “De bem com Deus”, do Mosteiro
Santíssima Trindade, que serão distribuídas para os vencedores (veja item 8.2), parceiros do concurso,
bibliotecas, escolas públicas e particulares da região, acervo da Fundação Cultural Pascoal Andreta, e
outros. O livro será vendido para demais interessados e os recursos serão revertidos para associação
sem fins lucrativos. Além disso, cada um dos vencedores será contemplado com um certificado de
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participação que lhe dará o direito de concorrer numa próxima edição sem pagamento de inscrição
(com até 02 fotografias).

8.1 - Cronograma:
Inscrições: de 22 de março de 2018 até 19 de agosto de 2018 (domingo).
Divulgação dos Resultados: 08 de setembro de 2018.
Premiação: dia 20 de outubro de 2018 (sábado).

8.2 – Premiação em cada categoria:

I.

Categoria Municipal (Monte Sião/MG):

1º Lugar: R$ 500,00. Certificado de participação. Exposição Temporária. Inclusão no Livro do V Concurso
de Fotografias “De bem com Deus”, 01 Livro do Concurso.
2º Lugar: R$ 300,00. Certificado de participação. Exposição Temporária. Inclusão no Livro do V Concurso
de Fotografias “De bem com Deus”, 01 Livro do Concurso.
3º Lugar: R$ 200,00. Certificado de participação. Exposição Temporária. Inclusão no Livro do V Concurso
de Fotografias “De bem com Deus”, 01 Livro do Concurso.
4º - 7º Lugares: Certificado de participação – Menção Honrosa. Exposição Temporária. Inclusão no Livro
do V Concurso de Fotografias “De bem com Deus”.

II.

Categoria Geral - colorida:

1º Lugar: R$ 1.500,00. Certificado de participação. Exposição Temporária. Inclusão no Livro do V
Concurso de Fotografias “De bem com Deus”, 01 Livro do Concurso.
2º Lugar: R$ 800,00. Certificado de participação. Exposição Temporária. Inclusão no Livro do V Concurso
de Fotografias “De bem com Deus”, 01 Livro do Concurso.
3º Lugar: R$ 500,00. Certificado de participação. Exposição Temporária. Inclusão no Livro do V Concurso
de Fotografias “De bem com Deus”, 01 Livro do Concurso.
4º - 7º Lugares: Certificado de participação – Menção Honrosa. Exposição Temporária. Inclusão no Livro
do V Concurso de Fotografias “De bem com Deus”.

III.

Categoria Geral – preto e branco:
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1º Lugar: R$ 1.500,00. Certificado de participação. Exposição Temporária. Inclusão no Livro do V
Concurso de Fotografias “De bem com Deus”, 01 Livro do Concurso.
2º Lugar: R$ 800,00. Certificado de participação. Exposição Temporária. Inclusão no Livro do V Concurso
de Fotografias “De bem com Deus”, 01 Livro do Concurso.
3º Lugar: R$ 500,00. Certificado de participação. Exposição Temporária. Inclusão no Livro do V Concurso
de Fotografias “De bem com Deus”, 01 Livro do Concurso.
4º - 7º Lugares: Certificado de participação – Menção Honrosa. Exposição Temporária. Inclusão no Livro
do V Concurso de Fotografias “De bem com Deus”.

9 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1
– O regulamento do concurso ficará disponível e poderá ser consultado na recepção do
Mosteiro Santíssima Trindade e no site: www.mongesdatrindade.org.br, que poderá ser
utilizado também para acompanhar o andamento do concurso.
9.2
– As fotografias vencedoras do concurso serão divulgadas no site e no Facebook dos
Monges da Trindade, com os devidos créditos, e ficarão temporariamente expostas em diversas
instituições públicas (escolas, correios, museu e outros)
9.3
– Somente os vencedores serão comunicados pessoalmente, via email, diretamente pela
organização do concurso, os demais poderão consultar pelo site da organização
(www.mongesdatrindade.org.br) e através outras mídias.
9.4
– As fotos enviadas não serão devolvidas e passarão a fazer parte do Acervo do Mosteiro
Santíssima Trindade, podendo ser usadas pelo Mosteiro, sem prévia aprovação do participante,
respeitando os créditos do autor das fotografias.
9.5
- Os organizadores do concurso não farão uso comercial das fotografias inscritas. O
concurso não visa posterior comercialização das fotografias. A exposição das mesmas será para
divulgação da fotografia, do próprio concurso, sempre com os devidos créditos e com marca
d’água, quando inseridas na internet.
9.6
– Os casos não previstos neste regulamento serão julgados de forma soberana pela
Comissão Julgadora.
9.7
– A utilização de imagem alheia na fotografia é de responsabilidade do participante que
inscreveu a referida fotografia no concurso, e deve ele se assegurar da autorização da utilização
da imagem. Não é necessário o envio da autorização.
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9.8
– Todos os participantes do concurso asseguram desde já que são os detentores dos
direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra, mas permitindo o uso pelo
Concurso para a divulgação de exposições, mídias eletrônicas e impressas (confira item 9.5
deste regulamento).
9.9
– Não será criado banco de fotografias para comercialização (confira item 9.5 deste
regulamento).
9.10 – É vetada qualquer utilização por terceiros do material divulgado bem como sua
comercialização (confira item 9.5 deste regulamento).
9.11 – Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou
pagamento pelos participantes, com exceção da taxa de inscrição, nem vinculação destes ou
dos vencedores à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovido pelos
organizadores.
9.12 – Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de
fraude comprovada (qualquer tipo de montagem, inclusive acréscimos de molduras ou efeitos).
9.13 – Os organizadores do concurso não se responsabilizam por quaisquer custos incorridos
pelos participantes para inscrição, envio das fotografias, ou quaisquer outros custos
relacionados ao concurso.
9.14 – O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá causar, a
critério da Organização, a desqualificação da(s) fotografia(s) inscrita(s), e, consequentemente,
do respectivo participante, sem notificações do ocorrido.
9.15 – A inscrição no concurso e a apresentação das fotografias implicam na plena aceitação,
pelo concorrente, de todas as disposições deste regulamento.
9.16 - Dúvidas ou informações sobre o concurso podem ser esclarecidas no próprio Mosteiro
Santíssima Trindade, pelo telefone: (35) 3465-1544 | 9-8851-1544 | 9-8881-1544, ou, de
preferência, pelo email: fotografia@mongesdatrindade.org.br (Falar com o Ir. Silvio Lobato,
MT).

