
 

 

Brasil em luz e sombras 
Edital de seleção de fotografias 

“(...)Fotografia: arma de amor, 

de justiça e conhecimento, 

pelas sete partes do mundo, 

viajas, surpreendes, testemunhas 

a tormentosa vida do homem 

e a esperança de brotar das cinzas.” 

Carlos Drummond de Andrade, Diante das fotos 

de Evandro Teixeira 

O Inesc – Instituto de Estudos Socioeconômicos, por meio deste edital, torna pública a 

realização de processo seletivo de fotografias para compor a diagramação e material de 

divulgação do relatório anual da instituição, o Balanço do Orçamento Geral da União em 

2021. 

Este é um relatório onde o Inesc analisa os gastos orçamentários da União do ano anterior e 

comenta as previsões para o ano em curso. Com o intuito de contribuir para o debate público, 

apresenta-se quais foram as prioridades do governo em termos orçamentários e qual é a 

situação das políticas públicas em áreas essenciais para a garantia dos direitos humanos.  

Para enriquecer o material, o instituto opta pela utilização de fotografias tiradas por pessoas 

que vivem e observam a realidade do Brasil. Para que as fotos se conectem com os assuntos 

abordados no relatório, serão selecionadas fotografias relacionadas aos seguintes eixos:  

1) Saúde 

2) Educação 

3) Direito à cidade 

4) Meio ambiente e desmonte das políticas socioambientais 

5) Crianças e adolescentes 

6) Quilombolas e igualdade racial 

7) Mulheres 

8) Indígenas 

9) Crise econômica e social no Brasil de 2021 (para foto da capa) 

  



 

 

As autoras/es das fotografias selecionadas receberão uma premiação no valor de R$400 por 

foto, bem como um certificado de reconhecimento. As fotos premiadas serão publicadas no 

relatório do Inesc, que passa a ter o direito de reprodução das fotografias em seus materiais 

institucionais e redes sociais.  

Para que o pagamento possa ser efetuado, é necessário que as autoras/es das fotografias 

possuam CNPJ ativo e forneçam nota fiscal.  

 

1. OBJETIVOS 

1.1 Para incentivar a produção artística, divulgar novos trabalhos e estimular a reflexão 

quanto aos direitos humanos na realidade brasileira, o Inesc promove este edital de aquisição 

de fotografias.  

1.2 Será dada preferência para pessoas negras, LGBTQIAP+ e mulheres, bem como 

moradoras/es de periferia.  

 

2.  PARTICIPANTES E CRONOGRAMA 

2.1 Estão aptas a participar deste edital qualquer pessoa física ou coletivo, residente ou não no 

DF, desde que estes tenham CNPJ ativo. 

2.2 É proibida a participação de integrantes da equipe Inesc e de seus parentes até o 3º grau 

em linha reta ou colateral. 

 

3. CRONOGRAMA 

Inscrições via Google Forms 
22 de fevereiro a  

17 de março de 2022 

Avaliação das fotografias pela equipe Inesc 18 a 21 de março de 2022 

Divulgação do resultado  
no site do Inesc 

22 de março de 2022 



 

 

Prazo para pessoas vencedoras enviarem as 
documentações descritas no item 8.1 

23 de março a  
01 de abril de 2022 

 

4.  FOTOGRAFIAS 

4.1 Cada participante poderá enviar até uma fotografia por eixo, totalizando até nove 

fotografias.  

4.2 As fotografias deverão ilustrar e representar a realidade atual de cada  

um dos eixos contemplados no edital, de forma que: 

a)  se veja o impacto da falta de orçamento destinado à garantia de direitos; E/OU 

b)  se veja as diversidades, potencialidades e riquezas que são  

negligenciadas quando esses direitos são negados. 

4.3 É responsabilidade da autora/autor da fotografia obter a autorização de uso da imagem 

pessoal, expressa e gratuita, de todas as pessoas retratadas nas fotografias inscritas, caso estas 

possam ser reconhecidas pela imagem. O modelo deste documento, bem como suas devidas 

instruções de preenchimento estão na seção 4 do edital.   

4.4 Não serão aceitas fotografias que estimulem a violência, a prática de crimes e que incitem 

ódio, preconceito e/ou discriminação de qualquer tipo. 

4.5 As fotografias deverão seguir os seguintes requisitos técnicos: 

a) Formato de arquivo .PNG ou .JPG; 

b) Resolução mínima de 5 megapixels e tamanho máximo de arquivo de 5 MB; 

c) As fotografias devem ser coloridas; 

d) Devem estar no sentido vertical, também conhecido como modo retrato, sem  

molduras, margens e marcas d’água; 

4.6 Não há exigência em relação ao equipamento para produção da imagem, podendo 

participar fotos captadas com celulares ou câmeras digitais de qualquer tipo. 

4.7 As imagens devem ser inéditas. 

 

  



 

 

5. INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições são gratuitas e estarão abertas das 9h do dia 22 de fevereiro de 2022 às 23h 

do dia 17 de março de 2022. 

5.2 Para se inscrever é necessário preencher este formulário e nele anexar os  

seguintes arquivos: 

a) Fotografia (até uma por eixo, totalizando até nove); 

c) Formulário de livre consentimento de uso da imagem, preenchido e  

assinado por todas as pessoas retratadas na foto, conforme determina o item 3.3 deste 

edital. Clique aqui para acessar o modelo deste documento e ver o tutorial de como 

preenchê-lo. 

5.3 Apenas serão aceitas propostas que atendam aos critérios do edital, bem como o 

preenchimento complexo do formulário e anexo dos arquivos obrigatórios.  

5.4 As inscrições e os anexos não poderão ser alterados, suprimidos ou substituídos depois de 

finalizada a inscrição; 

 

6. SELEÇÃO  

6.1 A seleção das fotografias será realizada pela equipe Inesc, que  terá  

autonomia na realização da seleção e seguirá os seguintes critérios: 

a) Originalidade e criatividade; 

b) Impacto visual; 

b) Coerência e adequação à mensagem (veja o item 3.2); 

c) Pessoas negras, LGBTQIAP+ e mulheres, bem como moradoras  

de periferia. 

 

6.3 Serão selecionadas 9 fotografias, divididas da seguinte maneira: 

a) uma foto para cada eixo contemplado no edital, totalizando oito fotos; 

b) uma foto para a capa geral. 

 

7. RESULTADO 

6.1 A divulgação do resultado será feita até as 18h do dia 22 de março de 2022, por meio do 

site do Inesc (www.inesc.org.br). 

8. PREMIAÇÃO E PAGAMENTO 

http://www.bit.ly/editalfotografiaBGU2021
http://www.bit.ly/tutorialeditalfotografia
http://www.bit.ly/tutorialeditalfotografia
http://www.inesc.org.br/


 

 

8.1 Entre os dias 23 de março e 01 de abril a equipe administrativo financeira do Inesc entrará 

em contato com as autoras/autores das fotos selecionadas  

para que estes enviem os seguintes documentos:  

a) Formulário de autorização de uso da imagem fotográfica para diagramação e 

elaboração de material de divulgação do relatório, preenchido e assinado pela 

autora/autor da foto; 

b) Proposta de trabalho; 

c) Nota fiscal com os dados do Inesc como comprador. 

O modelo desses documentos pode ser acessado aqui. 

8.2 Após o recebimento do termo de autorização de uso da imagem fotográfica preenchido e 

assinado pela autora/autor selecionada/o, o  Inesc passa a ter o direito de reprodução das 

fotografias em seus materiais institucionais e redes sociais.  

8.3 Caso a pessoa vencedora não envie as documentações necessárias dentro do prazo 

estabelecido, esta será automaticamente desclassificada. 

8.4 O pagamento e o certificado de reconhecimento poderão levar até 20 dias úteis para 

serem finalizados e entregues.  

8.5 As autoras/autores das fotos selecionadas terão seu nome creditado sempre que as 

imagens forem utilizadas.  

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Não ocorrendo quantidade satisfatória de inscrições e/ou premiações, a equipe Inesc 

poderá compor junto com as imagens selecionadas para a publicação, fotografias inéditas 

presentes no banco de imagens da instituição. 

9.2 As imagens poderão passar por edição simples, fracionamento ou alteração da resolução, 

sem que haja prejuízo à essência da fotografia e ao conjunto da obra. 

9.3 Ao se inscreverem no concurso, todas candidatas/os aceitam automaticamente todas as 

cláusulas e condições estabelecidas no presente edital.  

https://drive.google.com/drive/folders/17nllR4qK0z7rBF5_kgaaE3aVAbSwDwmS?usp=sharing

