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PROJETO CULTURAL “ESPAÇO PATROCINA” - EDITAL DE SELEÇÃO 

 

A Espaço da Fotografia torna público, a partir de 1º de Maio de 2017, o Edital para as 

inscrições do projeto de seleção do projeto cultural “Espaço Patrocina”.  

O presente Regulamento tem por objeto a seleção e concessão projeto cultural, como forma 

de fomento aos novos projetos, idéias e novos talentos da fotografia. Precipuamente, a Espaço 

da Fotografia, busca iniciativas que envolvam diversas expressões artísticas e culturais, 

buscando incentivar os jovens talentos a alavancar a fotografia no país.  

Os projetos deverão ser apresentados, por pessoa física ou jurídica, que atenda às exigências 

do presente regulamento e obedecerá aos limites e adequações orçamentárias da “Espaço da 

Fotografia”, ficando o patrocínio previsto para o início do ano de 2018 e ser viabilizado através 

de recursos próprios.  

 

1. DAS DIRETRIZES  

1.1. Fomentar projetos de criação, exibição e pesquisa nas áreas culturais e fotográficas, 

visando à área fotográfica, o qual possui tema livre entre os participantes;  

 

1.2. Fomentar a produção otográfica inovadora, visando especialmente a novos projetos e 

ideias na área da fotografia. É imprescindível que o projeto a ser entregue seja autêntico e 

inédito; 

 

1.3. Os projetos poderão ser entregues por qualquer interessado, não sendo exigido ao 

participante ser profissional da área fotográfica;  

 

1.4. Promover a oportunidade de criações, gerando interação dos interessados na criação de 

novas ideias voltadas para a fotografia, bem como estimular e abrir espaço para os novos 

talentos.  
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2. DA INSCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1.  A inscrição poderá ser realizada apenas via e-mail pelos interessados, enviando o projeto 

no seguinte endereço eletrônico:  projetos@espacodafotografia.com.br 

2.2. Os projetos deverão ser entregues até às 23h59min do dia 30 de novembro de 2017; 

2.3. A inscrição pressupõe o aceite das normas contidas do presente Edital. Não serão aceitos 

os projetos que não estejam de acordo com o presente Edital de Seleção, disponibilizado a 

partir de 1º de maio de 2017;  

2.4. O processo de seleção do presente edital tem como objetivo selecionar número não 

predefinido de projetos que se enquadrem nas condições e exigências estabelecidas; 

2.5. Ficará limitada a apresentação de apenas um projeto por interessado;  

2.6. A inscrição do projeto é gratuita;  

2.7. Todas as fases da seleção do projeto serão divulgadas através do site da “Espaço da 

Fotografia”, qual seja, www.espacodafotografica.com.br. O resultado da primeira etapa de 

seleção será divulgada em 10 de janeiro de 2018 e o resultado final da segunda etapa será 

divulgado em 1º de fevereiro de 2018;  

2.8. Estão aptos a participar do processo seletivo pessoas físicas ou jurídicas;  

2.9. O interessado deverá ser o único responsável pela autoria do projeto inscrito e será 

responsável, inclusive judicialmente, no caso de qualquer questionamento que diga respeito 

ao mesmo e às informações prestadas à “Espaço da Fotografia”. Por autoria do projeto, se 

entende a titularidade dos direitos relativos ao projeto e, conforme o caso, seu 

enquadramento nas respectivas Leis, incluindo a obtenção das eventuais autorizações e 

cessões de direitos de terceiros;  

2.9.1. A titularidade dos direitos autorais deverá obrigatoriamente, permitir que tais direitos 

autorais possam ser cedidos, exclusivamente ou não, a terceiros, sem qualquer limitação 

quanto a seu uso, conforme avaliação de conveniência do interessado inscrito; 

2.10. A Espaço da Fotografia se exime de qualquer responsabilização caso ocorram problemas 

técnicos, elétricos ou não previstos e que possam, temporária ou definitivamente, impedir o 

processo de inscrição no Edital; 

 

mailto:projetos@espacodafotografia.com.br
http://www.espacodafotografica.com.br/
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3. DAS FASES DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 

A seleção dos projetos será composta por duas fases, quais sejam: 

3.1. DA PRIMEIRA FASE 

3.1.1. A primeira fase será composta da inscrição dos projetos junto à Espaço da Fotografia, os 

quais serão selecionados pela Comissão Educacional;  

3.1.2. Estando aptos os projetos inscritos e, estando de acordo com o presente edital, serão 

selecionados os projetos para participarem da segunda fase da seleção, previstos para 10 de 

janeiro de 2018;  

3.1.3. O não recebimento dentro do prazo estipulado implicará em entendimento de não 

concordância, desclassificando o projeto; 

3.1.4. A Comissão Educacional, que avaliará os projetos em todas as fases da seleção, será 

composta por 2 (dois) diretores e até 4 (quatro) professores do Espaço da Fotografia, ficando a 

critério desta a escolha de cada participante; 

3.1.5. Os projetos inscritos e aptos a participar da primeira fase de seleção serão analisados 

pela Comissão Educacional, observado os seguintes critérios de julgamento: (i) originalidade; 

(ii) viabilidade; (iii) valores; (iv) diferencial; (v) embasamento técnico; (vi) tempo de execução; 

e (v) caráter multidisciplinar; 

3.1.6. Haverá a limitação de 20 (vinte) projetos de participantes aprovados para a participação 

da segunda fase da seleção, ficando a critério da Comissão Educacional a escolha de referidos 

participantes. 

 

3.2. DA SEGUNDA FASE 

3.2.1. A segunda fase será composta pela seleção dos projetos aprovados pela Comissão 

Educacional em primeira fase, que ocorrerá entre os dias 11 de janeiro de 2018 a 1º de 

fevereiro de 2018;  

3.2.2. Até 20 (vinte) projetos poderão ser selecionados em primeira fase, os quais deverão 

realizar apresentação in loco para a Comissão Educacional, com data preestabelecido pelo 

Espaço da Fotografia e previamente informado aos participantes, nos meios de comunicação 

da patrocinadora;  
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3.2.3. Após a apresentação individual de cada projeto, será realizada no mesmo dia reunião 

com cada autor do projeto;  

3.2.4. Ato contínuo, após a apresentação dos projetos selecionados e entrevista pessoal com o 

autor do projeto, caberá à Comissão Educacional a escolha do projeto vencedor; 

3.2.5. Os projetos inscritos e aptos a participar da segunda fase de seleção serão analisados 

pela Comissão Educacional, observado os seguintes critérios de julgamento: (i) técnica; (ii) 

olhar artístico; (iii) retorno para a área da fotografia; (iv) identificação do projeto com a marca 

e os ideais da patrocinadora; (v) coerência entre o objetivo central do projeto apresentado e 

os objetivos do presente processo de seleção; 

3.2.6. Da análise dos projetos selecionados a participarem da segunda fase do presente 

processo de seleção, a Comissão Educacional se reservará no direito de escolher o projeto que 

atender às exigências do Edital, bem como os que atenderem critérios objetivos e subjetivos 

da Patrocinadora “Espaço da Fotografia”, ou seja, dentro dos 20 (vinte) projetos selecionados 

para a segunda fase, caso estes não estiverem dentro dos padrões preestabelecidos e não 

forem aprovados pela Comissão Educacional, a patrocinadora se reservará do direito de 

cancelar o presente patrocínio, não declarando nenhum vencedor; 

3.2.7. Ao término da segunda fase de seleção e, após a análise de todos os projetos pela 

Comissão Educacional, caso haja projeto a ser selecionado para o competente patrocínioserá 

informado a todos os interessados o participante vencedor do processo de seleção, através do 

site do  “Espaço da Fotografia”, em 1º de fevereiro de 2018;  

3.2.8. A decisão final, tanto para o cancelamento do patrocínio caso não haja projeto 

selecionado ou declaração do participante vencedor por parte da Comissão de Seleção é 

soberana, não cabendo recurso;  

3.2.9. O participante cujo projeto for selecionado receberá comunicação, via email e por 

divulgação no site do “Espaço da Fotografia”, com instruções para a formalização da 

concordância quanto ao valor concedido e forma de desembolso, bem como relação da 

documentação exigida para contratação. 
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4. DAS CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DO PATROCÍNIO 

4.1. Para a concessão do patrocínio, o projeto deverá estar aprovado nas condições previstas 

no presente Edital;  

4.2. Após a divulgação do resultado final em 1ª de fevereiro de 2018, o participante vencedor 

do processo de seleção será informado acerca do prazo para entrega da documentação 

necessária e assinatura do Contrato de Patrocínio;  

4.3. Perderá o direito de participar do presente processo de escolha do projeto e, 

consequentemente, ao patrocínio financeiro incentivado o participante selecionado que não 

apresentar, no prazo estipulado, a documentação solicitada;  

4.4. Ao “Espaço da Fotografia” é garantido o direito de cancelar ou paralisar os processos de 

patrocínio relativos a projetos que se encontrem envolvidos em questionamentos legais 

relacionados à sua autoria e/ou o controle das pessoas jurídicas participantes. Ainda, é 

garantido ao “Espaço da Fotografia” o direito de cancelar o patrocínio caso não haja projeto 

selecionado pela Comissão Educacional, conforme item 3.2.6 deste Edital;  

4.5. Caso o participante selecionado seja pessoa jurídica, no prazo estipulado para 

apresentação da documentação, deverá apresentar as cartas de anuência dos principais 

membros do projeto;  

4.6. O patrocínio financeiro incentivado será concedido mediante celebração de Contrato de 

Patrocínio, a ser firmado entre o participante selecionado e a “Espaço da Fotografia”, ora 

patrocinador;  

4.7. O valor do patrocínio será de até R$15.000,00 (quinze mil reais), ficando a critério da 

Comissão Educacional a definição dos valores aplicados ao projeto selecionado;  

4.8. O recurso financeiro concedido será depositado no prazo a ser informado pela 

patrocinadora “Espaço da Fotografia”, em conta corrente específica, vinculada ao projeto 

selecionado, após recebimento e aprovação de toda a documentação solicitada;  

4.9. Caso seja constatada alguma divergência nas informações prestadas pelo participante 

selecionado, o pagamento do patrocínio ficará sobrestado até que tal divergência seja 

regularizada;  

4.10. O participante compromete-se a não promover alterações no projeto sem a prévia e 

formal anuência da patrocinadora “Espaço da Fotografia”; 
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4.11. No valor do patrocínio estão incluídos todos os custos diretos e indiretos do projeto 

selecionado, sua administração, imprevistos, encargos fiscais, sociais e previdenciários, sem a 

estes se limitarem, não sendo devido pela “Espaço da Fotografia” mais nenhum valor, sob 

nenhuma hipótese, seja a que título for.  

 

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. O participante selecionado, desde já, autoriza a cessão e transferência, sem nenhum 

direito a remuneração adicional além do valor do patrocínio, limitação de tempo ou de 

número de vezes, no Brasil ou no exterior, o direito de utilizar, apenas sem fins comerciais, as 

imagens captados do projeto diretamente pela patrocinadora, ou por terceiros por eles 

indicados, ou ainda as imagens do projeto diretamente captados pelo participante ou por 

terceiros por ele indicados ou autorizados podendo “Espaço da Fotografia” deles dispor, para 

uso único e exclusivo em materiais de divulgação da patrocinadora; 

 

5.2. Para os projetos que forem patrocinados, deverão ser observadas as seguintes regras 

com relação à prestação de contas: (i) ser apresentada no prazo previsto na legislação 

específica na qual o projeto esteja enquadrado; (ii) observar as normas legais específicas 

relativas à prestação de contas aplicáveis ao projeto; (iii) não utilizar, ou permitir que sejam 

utilizados, serviços ou comprovantes de despesas emitidos por empresas que sejam 

consideradas inidôneas ou irregulares pelos órgãos públicos competentes e, em especial, 

aquelas que constem em listas oficiais dos órgãos públicos de cultura; (iv) encaminhar uma 

cópia completa da prestação de contas à patrocinadora com 15 (quinze) dias de antecedência 

ao prazo final legal previsto no Contrato de Patrocínio para fins de prestação de contas; 

 

5.3. Serão desclassificados e excluídos do processo de seleção: (i) os participantes que não 

atenderem os requisitos previstos no presente edital de seleção de patrocínio; (ii) os 

participantes que cometerem fraudes; (iii) os participantes que apresentarem projetos de 

terceiros, não autênticos ou não inéditos; (iv) o participante selecionado que, dentro do prazo 

estabelecido no Contrato de Patrocínio, não apresentar a devida prestação de contas; 

 

5.4. Quaisquer dúvidas, divergência ou situações não previstas neste regulamento serão 

apreciadas e decididas pela Comissão Educacional da “Espaço da Fotografia”, cuja decisão é 

soberana e irrecorrível; 
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5.5. A “Espaço da Fotografia” se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, alterar os 

termos deste Edital, informando previamente os participantes do processo de seleção, por 

intermédio de avisos no site www.espacodafotografia.com.br, sempre se pautando pela 

legalidade e pelo respeito aos participantes;  

 

5.6. Todo e qualquer ato, contrato ou compromisso firmado pelo participante, para fins de 

participação neste Processo de Seleção ou de execução do Contrato, é de sua única e exclusiva 

responsabilidade;  

 

5.7. Toda e qualquer dúvida acerca dos procedimentos adotados neste Edital, poderão ser 

direcionados para o seguinte endereço eletrônico: projetos@espacodafotografia.com.br; 

 

5.8. Fica eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo como competente para resolver 

quaisquer controvérsias relativas ou decorrentes deste Edital, com renúncia expressa a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

mailto:projetos@espacodafotografia.com.br

