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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA – NOVA LIMA – MG 

 

EDITAL DO SALÃO DE FOTOGRAFIA DE NOVA LIMA / 2014 

 

 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES 
 

 

 

O Município de Nova Lima, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura, 

declara a prorrogação do prazo para inscrições de concorrentes ao SALÃO DE 

FOTOGRAFIAS DE NOVA LIMA /2014, com nova data de encerramento deste 

prazo no dia 31 de outubro de 2014. A solenidade de premiação e o período de 

exposição dos trabalhos classificados ficam mantidos conforme Edital. 

 

 

 

 

 

 

Nova Lima, 08 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

 

Prefeito Municipal de Nova Lima 

 

Secretário Municipal de Cultura 
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SALÃO DE FOTOGRAFIAS DE NOVA LIMA – 2014  

REGULAMENTO  

  

1 - DO SALÃO DE FOTOGRAFIAS  

1.1. O Município de Nova Lima, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura, torna público o 

Regulamento do Salão de Fotografias de Nova Lima – 2014, cuja abertura e cerimônia de 

premiação se realizará no dia 6 de novembro de 2014 e exposição no período de 7 a 28 de 

novembro de 2014, na Galeria da Escola Casa Aristides de Artes e Ofícios (Av. Presidente 

Kennedy, nº 71, bairro Cariocas).  

1.2. O Salão de Fotografias de Nova Lima – 2014, reeditado após nove anos, tem a 

promoção da Prefeitura Municipal de Nova Lima, MG, por meio de sua Secretaria de Cultura, 

homenageando, nesta edição, os trabalhadores das minas, na marca dos 80 anos de fundação 

do Sindicato dos Mineiros na cidade – um dos pioneiros do Brasil.   

  

2 – DO OBJETIVO E DA ABRANGÊNCIA  

2.1. O Salão de Fotografias de Nova Lima pretende estimular o interesse pela prática do registro 

fotográfico, em todas as suas formas, seja ela digital ou em filme, assim como contribuir com a 

preservação da história do município de Nova Lima.   

2.2. Tem caráter cultural e inscrições abertas a participantes de todo o território nacional.  

  

3 – DA TEMÁTICA, DA HISTÓRIA E DAS CATEGORIAS  

3.1. O tema da edição 2014 do Salão de Fotografias de Nova Lima será “Mineiros – 

trabalhadores das minas nova-limenses”, em imagens que registrem facetas cotidianas e 

hábitos: espíritos, anseios, angústias, sonhos, modos, na família, nos descendentes, na moradia, 

no percurso, no trabalho, na festa, na comemoração, na luta, na manifestação religiosa ou na 

construção de sua expressão cultural.   

3.2. Para o embasamento da temática do Salão, observar-se-á os seguintes dados históricos:  

I. Nova Lima conheceu como primeiros habitantes do que é hoje seu território os ameríndios 

habitantes nativos e os bandeirantes, desbravadores em nome da Coroa Portuguesa dos nossos 

sertões.  

II. Desde 1701, identificou-se na região habitações ao longo dos ribeirões do Cardoso e dos 

Cristais erguidas por pequenos núcleos de exploradores em busca do ouro.  

III. Nas primeiras décadas de exploração do ouro de aluvião, para cada data de 30 braças – 

pequena porção de terra concedida de aproximadamente 60 metros –, o concessionário obrigouse 

a manter o mínimo de 12 escravos no trabalho, contribuindo para o crescimento do número de 

africanos e afrodescendentes relacionado ao número da população do povoado.  
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IV. Os primeiros povoamentos no território são identificados próximo onde hoje é a Igreja 

do Bonfim, no Morro Velho (próximo onde é hoje o morro do Mingu), em Bela Fama, Cachaça, 

Vieira, Urubu, Gaia, Gabriela, Faria, Garcês e Batista, ainda no século XVIII.  

V. Por três séculos seguidos, o ouro tornou-se a principal fonte econômica deste lugar, com 

história fascinante, carregada também de muito sofrimento.   

VI. Quando, em 1834, aqui se instalou a mineradora inglesa “Saint John Del Rey Mining 

Company”, trazendo o processo industrial na exploração do ouro da Mina do Morro Velho, Nova 

Lima vivenciou período longo de crescimento urbano, recebendo núcleos de trabalhadores de 

diversas nacionalidades, juntando-se ao significativo grupo de escravos afrodescendentes (que 

por aqui já garantiam a exploração na mina, em período anterior à abolição), além dos brancos, 

mamelucos e cafuzos – todos habitantes do lugar.  

VII. Arraial das Congonhas, depois Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Congonhas de 

Sabará (em 1836), Villa Nova de Lima (em 1891, quando elevada à condição de Município) e, 

finalmente, Nova Lima, em 1923 são nomes que esta terra do ouro já ostentou, abrigando até 

1948 os territórios dos atuais municípios de Raposos e Rio Acima, cujas histórias se entrelaçam.  

VIII. Fez história a chegada dos trilhos do trem da Central do Brasil na região, no final do 

século XIX, com as estações de Honório Bicalho e Raposos, além da linha do bondinho, ligando 

a Mina de Morro Velho à Central do Brasil, em Raposos (utilizados para transporte do ouro e de 

passageiros), hoje desativados.  

IX. Desde meados dos anos 1900 sua população deparou-se com a exploração em escala 

crescente do minério de ferro (dentre outros minerais), que pouco a pouco se sobressaiu à do 

ouro, como principal geradora de receita para o desenvolvimento econômico e social.   

X. No início do século XXI, a Mina de Morro Velho foi desativada e a cidade passou a buscar 

novas perspectivas de desenvolvimento, baseadas também nos serviços, no meio ambiente, na 

cultura e no turismo, além do minério de ferro, ainda a principal fonte de recursos.   

XI. O percurso de Nova Lima encontra-se, portanto, intrinsecamente ligado à cultura do 

trabalho dos mineiros, desde os pioneiros exploradores do ouro de aluvião, perpassando à penosa 

labuta no fundo da Mina de Morro Velho até nossos dias, com as reservas de minério de ferro, 

em conformidade com a história de Minas Gerais, que herdou desses trabalhadores a expressão 

para denominar seus patrícios.  

XII. Serão esses “Mineiros – trabalhadores das minas nova-limenses” os personagens 

principais, o tema central do Salão de Fotografia de Nova Lima - 2014.  

3.3. O Salão aceitará concorrentes em duas categorias distintas:   

I. Categoria Contemporânea, com registros em fotos digitais ou em filme revelado, 

inéditas e recentes;  

II. Categoria Histórica, com resgate de fotos antigas em negativo revelado, inéditas, de 

registro anterior ao ano de 1996, apresentadas na revelação original e também em impressão 

digitalizada.   

3.3.1. O Salão entende por “inédita”, a foto ainda não selecionada para exposição ou premiada 

em outro concurso ou salão do gênero.  
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3.3.2. Serão aceitas fotografias contextualizadas com a temática proposta neste Edital, podendo 

ser desclassificados pela Comissão Julgadora trabalhos que não cumprirem essa meta.   

3.3.3. Ajustes digitais serão permitidos, como alteração de brilho, contraste, densidade e gama, 

além de pequenas restaurações de imagens inscritas na Categoria Histórica, podendo não ser 

aceitas pela Comissão Julgadora, entretanto, manipulações digitais complexas.  

3.3.4. A Comissão Julgadora se reserva também ao direito de recusar inscrições de fotos que 

promovam apologia à pornografia, à pedofilia, à homofobia, ao racismo, ao nazifacismo, ao crime 

e a qualquer forma de discriminação étnica, sexual ou religiosa, contrária à legislação vigente.  

3.3.5. As decisões da Comissão Julgadora serão soberanas e irrecorríveis, desde que não 

contrariem este Regulamento.  

  

4 – DA PARTICIPAÇÃO  

4.1. O Concurso é aberto a fotógrafos profissionais e amadores, além de proprietários de acervos, 

sem limite de idade, com registro fotográfico comprovadamente realizado em território 

novalimense ou sobre objeto histórico de Nova Lima, apresentando:  

4.1.1. Categoria Contemporânea: imagens fotográficas de autoria do inscrito, impressas em 

papel fotográfico brilhante em cores, preto & branco ou sépia, no formato 20x30cm, orientação 

paisagem ou retrato e com o Anexo I – Formulário de Identificação, Anexo II – Formulário de 

Autorização (quando for o caso) e Anexo III – Formulário de Identificação de Fotografia, anexos 

deste Edital, devidamente preenchidos;  

4.1.2. Categoria Histórica: imagens de autoria do inscrito ou quando de seu acervo familiar, 

de autoria de parente direto já falecido, de grau anterior mais próximo do inscrito (pai, mãe, avô, 

avó, etc.) registrando época antecedente a 1996, entregues com a foto original, acompanhada 

de cópia digitalizada, impressa em papel fotográfico brilhante, com restauração (quando houver) 

que mantenha e respeite a composição original, no formato 20x30cm, orientação conforme 

original e com o Anexo I – Formulário de Identificação, Anexo II – Formulário de Autorização 

(quando for o caso) e Anexo III – Formulário de Identificação de Fotografia, anexos deste Edital, 

devidamente preenchidos.  

4.2. Acompanharão as fotografias inscritas, cópias digitais dos trabalhos, armazenados em pen 

drive, CD ou DVD, com tamanho de arquivamento suficiente para ótima impressão no formato 

mínimo de 20x30cm, exclusivamente em arquivos TIFF ou JPEG.  

4.3. As inscrições de menores de 18 anos serão acompanhadas de devida autorização de pai, 

mãe ou responsável legal, conforme Formulário de Autorização, o Anexo III deste Edital.  

4.4. As reproduções fotográficas classificadas para a exposição serão automaticamente doadas 

ao acervo do Centro de Memória de Nova Lima – Arquivo Público Histórico, órgão da Secretaria 

Municipal de Cultura, que os conservará catalogados e indexados.  

4.5. As fotos originais da Categoria Histórica ficarão disponíveis, após a exposição programada 

neste Edital, no Centro de Memória de Nova Lima, para devolução aos respectivos inscritos, 

conforme item 9.4.  

4.6. A participação no presente concurso caracteriza, por si só, a aceitação pelo inscrito de todos 

os termos e condições deste regulamento.  
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5 – DA INSCRIÇÃO, DAS ESPECIFICAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES  

5.1. A inscrição será totalmente gratuita e cada participante poderá concorrer com até 4 (quatro) 

fotografias, independente de categoria, que deverão ser enviadas, acompanhadas de:  

5.1.1. Formulário de Inscrição, Anexo I do Edital, devidamente preenchido (em duas vias);  

5.1.2. Formulário de Autorização, Anexo II do Edital, devidamente preenchido (quando for o caso 

de inscrição de menor de 18 anos);  

5.1.3. Formulário de Identificação preenchido, Anexo III do Edital, sendo obrigatório o 

preenchimento de um novo documento para cada foto inscrita;  

5.1.4. Pen drive, CD ou DVD com cópia digital das fotos inscritas.  

5.2. Fotografias impressas e fotografias originais (no caso de fotografias históricas) – todas 

identificadas no verso em etiqueta adesiva apenas com o “Código Alfanumérico” (conforme item  

5.2.1) e o “Título da Fotografia” – acompanhadas dos documentos constantes nos itens 5.1.3 e 

5.1.4 serão juntadas em envelope de identificação de fotos, devidamente lacrado, contendo como 

identificação externa somente os seguintes dados:  

5.2.1. Código Alfanumérico, com oito dígitos, formado com quatro algarismos quaisquer, de 0 

a 9 e quatro letras do alfabeto português, em ordem de livre escolha do concorrente;  

5.2.2. Categoria(s) inscrita(s) – Contemporânea e/ou Histórica;  

5.2.3. Envelope de Identificação de Fotos / Salão de Fotografias de Nova Lima – 

2014.  

5.3. Documentos dos itens 5.1.1 e 5.1.2 (quando for o caso de inscrição de menor de 18 anos) 

juntados ao envelope de identificação de fotos anteriormente lacrado, e novamente envelopados 

para procedimento de inscrição presencial ou por correio.  

5.2. No ato da inscrição, o envelope externo, deve ser entregue presencialmente na Secretaria 

Municipal de Cultura ou, se enviada por correio, postado em embalagem suficiente para garantir 

a sua boa conservação, para o destinatário:  

Salão de Fotografia de Nova Lima – 2014  

Secretaria Municipal de Nova Lima  

Av. Rio Branco, nº 308 – Centro  

34000-000 – Nova Lima – MG   

5.3. Para efeito da inscrição presencial, a Secretaria de Cultura a receberá no mesmo endereço 

de postagem, nos horários de 9 às 11 horas e de 15 às 17 horas, nos dias úteis de segunda-feira 

a sexta-feira em que não forem decretados pelo Município ponto facultativo ou feriado.  

5.4. Para efeito de recebimento das inscrições por correio valerá a data da postagem.  
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5.5. A responsabilidade de utilização de imagens de todo ou qualquer bem de titularidade de 

terceiros, protegido pela legislação de direitos autorais, cabe inteira e exclusivamente aos 

fotógrafos e proprietários de acervos participantes.  

5.6. O autor da foto responsabiliza-se em ter em seu poder o respectivo documento que autoriza 

o uso do Direito de Imagem de pessoas retratadas em close ou destaque, quando as mesmas 

puderem ser identificadas.   

5.7. Cenas em ambiente público, com diversas pessoas, sem destaque a alguma, podem ser 

inscritas, já que não caracteriza um foco determinado.  

5.8. Os autores, ao inscreverem as fotos no Salão de Fotografias de Nova Lima, em caso de 

classificação pela Comissão Julgadora, autorizam a utilização de suas imagens na exposição 

prevista do evento e de demais que porventura venham a acontecer, além da divulgação de suas 

obras na mídia, sites dos organizadores e apoiadores e catálogos digitais e impressos.  

5.9. Os trabalhos de concorrentes que apresentarem parentesco de até terceiro grau com 

membros da Comissão Julgadora não serão considerados.  

5.10. Os servidores da Secretaria Municipal de Cultura não poderão concorrer ao Salão de 

Fotografias de Nova Lima - 2014.  

5.11. Cada participante está ciente de que somente poderá enviar fotos de sua autoria, quando 

concorrentes na Categoria Contemporânea, e fotos históricas de sua autoria ou de acervo 

familiar, de autor já falecido (conforme condição do item 4.1.2), quando concorrentes na 

Categoria Histórica, sendo expressamente proibido o envio de fotos cuja autoria seja 

desconhecida.  

5.12. Cada participante é responsável pelas fotos enviadas e responderá por eventuais danos que 

causar a terceiros, não cabendo à Prefeitura Municipal de Nova Lima neste Salão nenhuma 

responsabilidade, tão pouco indenização, em virtude do envio das fotos com informação de 

titularidade inverídica.  

5.13. O concorrente na Categoria Contemporânea declara que é autor da imagem enviada 

para este concurso respondendo penal e civilmente por essa informação, isentando a organização 

do Salão de Fotografias de Nova Lima de qualquer responsabilidade.  

5.14. O concorrente na Categoria Histórica declara que a foto enviada é de sua autoria ou 

pertence a seu acervo familiar (conforme condições do item 4.1.2), respondendo-se penal e 

civilmente por essa informação, isentando a organização do Salão de Fotografias de Nova Lima 

de qualquer responsabilidade.  

  

6 – DA CURADORIA E COMISSÃO JULGADORA  

6.1. Todas as fotos inscritas serão avaliadas por Comissão Julgadora, composta por 5 (cinco) 

profissionais das artes visuais, um deles designado Curador desse Salão, indicados pela Secretaria 

Municipal de Cultura responsável pela pontuação dos trabalhos e seleção de aproximadamente 

30 trabalhos, entre as duas categorias, selecionando trabalhos nas seguintes condições:  

6.1.1. Número a ser determinado por categoria, conforme decisão da Comissão Julgadora, 

levando em conta os critérios de pontuação, para integrarem a exposição prevista, conforme 

Edital.  
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6.1.2. 03 (três) melhores pontuadas em cada categoria, para premiação do Salão, conforme  

Edital.  

6.2. Os critérios de avaliação e o valor da pontuação a serem adotados pela Comissão Julgadora 

na análise de cada foto seguirão critérios pré-estabelecidos e conhecidos da Comissão Julgadora, 

conforme se segue:  

6.2.1. Categoria Contemporânea  

I. Qualidade Técnica – 0 a 5 pontos; 
II. Originalidade – 0 a 10 pontos; III. 
Criatividade – 0 a 20 pontos.  

6.2.2. Categoria Histórica  

I. Qualidade Técnica – 0 a 5 pontos; II. 

Antiguidade – 0 a 10 pontos;  

III. Criatividade – 0 a 20 pontos.  

6.3. O máximo de pontos que uma foto poderá receber será 175 (cento e setenta e cinco).   

6.3.1. Em caso de empate, a maior pontuação do item Criatividade determinará o vencedor.   

6.3.2. Em caso de novo empate, o item Originalidade (ou Antiguidade) será o determinante.   

6.3.3. Persistindo o empate, o Curador definirá o desempate.  

6.4. A pontuação das fotos selecionadas para a exposição e das fotos premiadas serão publicadas 

no site da Prefeitura Municipal de Nova Lima www.novalima.mg.gov.br e/ou no site 

www.teatronovalima.com.br.  

  

7 – DA PREMIAÇÃO  

7.1. As fotos classificadas para a exposição prevista receberão troféu de participação.  

7.2. Serão destinadas premiação em dinheiro entre as fotos classificadas, no valor total de R$  

12.000,00 (doze mil reais), divididos entre os premiados, nas condições seguintes:  

7.2.1. Classificadas com melhor pontuação em cada uma das categorias, prêmio de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais).  

7.2.2. Classificadas com segunda melhor pontuação em cada uma das categorias, prêmio de R$  

2.000,00 (dois mil reais).  

7.2.3. Classificadas com terceira melhor pontuação em cada uma das categorias, prêmio de R$  

1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  
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8 – CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTO  

8.1. Publicação do Edital em 7 de agosto de 2014.  

8.2. Período de Inscrição de 7 de agosto a 3 de outubro de 2014.  

8.4. Divulgação do resultado da seleção de trabalhos: 20 de outubro de 2014.  

8.5. Período para resgate dos trabalhos inscritos não selecionados: do dia 27 de outubro até as 

18 horas do dia 30 de janeiro de 2015, disponíveis na sede da Secretaria Municipal de Cultura, 

na Av. Rio Branco, nº 308, Centro de Nova Lima.  

8.6. Abertura e Premiação: 6 de novembro de 2014, na Escola Casa Aristides de Artes e Ofícios, 

na Av. Presidente Kennety, nº 71, bairro Cariocas, Nova Lima.  

8.7. Período de visitação da exposição na Galeria da Escola Casa Aristides, na Av. Presidente 

Kennety, nº 71, bairro Cariocas, Nova Lima, de 7 a 28 de novembro de 2014.  

  

9 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1 No ato da inscrição, o participante aceita, implicitamente, as disposições deste regulamento.  

9.2. A Organização reserva para si o direito de utilização das imagens para fins promocionais ou 

institucionais de novos concursos da Secretaria Municipal de Cultura de Nova Lima e de seus 

parceiros nesse Salão, sem ônus ou pagamento ao autor, mas citando sua autoria.  

9.3. A Organização não se responsabiliza por problemas técnicos que impossibilitem a visualização 

da fotografia ou que impeçam a sua avaliação pela Comissão Julgadora.  

9.4. As fotos inscritas não selecionadas poderão ser retiradas no endereço de inscrição até as 18 

horas do dia 30 de janeiro de 2015, quando passarão a fazer parte do acervo do Centro de 

Memória de Nova Lima.  

9.5. A Organização não se responsabiliza por inscrições perdidas, atrasadas, enviadas 

erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas, nem por problemas, falhas ou 

mau funcionamento técnico dos materiais enviados, casos em que não caberão qualquer tipo de 

reclamação, notificação, extrajudicial ou judicial, ou ação contra as instituições organizadoras.  

9.6. Os vencedores do Salão serão conhecidos na Cerimônia de Premiação, conforme item 8.6, 

onde se fará a entrega de troféus aos selecionados, com a posterior providência pelo Município 

de Nova Lima do depósito dos valores correspondentes aos prêmios em conta bancária dos 

contemplados, no prazo de até 30 (trinta) dias após a solenidade.  

9.7. Os casos omissos relativos ao presente regulamento serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Cultura.  

Nova Lima, 4 de agosto de 2014  
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CÁSSIO MAGNANI JUNIOR  

Prefeito Municipal  

MARCOS AUGUSTO  

Secretário Municipal de Cultura  

  


