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PRÊMIO ESTADUAL DE FOTOGRAFIA 

“MULHERES NEGRAS EM FOCO: UM CLIQUE CONTRA O RACISMO” 

 

A Bamidelê Organização de Mulheres Negras na Paraíba, através de sua 

Coordenação Executiva, torna público o Prêmio Estadual de Fotografia “Mulheres Negras em 

Foco: Um Clique Contra o Racismo”, concurso que tem por finalidade evidenciar a 

diversidade das mulheres negras paraibanas, destacando representações positivas dessas 

mulheres. O presente projeto foi contemplado com o Prêmio Lélia Gonzalez – Protagonismo 

de Organizações de Mulheres Negras, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres e da 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

 

CAPÍTULO 1 – DO CONCURSO E SEUS OBJETIVOS 

 

Art.1°- A Bamidelê – Organização de Mulheres Negras na Paraíba – promove o Prêmio 

Estadual de Fotografia “Mulheres Negras em Foco: Um Clique Contra o Racismo”, com a 

finalidade de estimular a produção fotográfica e incentivar as artes, convidando mulheres 

fotógrafas – profissionais e amadoras – a dedicar seus diferentes olhares e percepções ao 

registro positivo da diversidade das mulheres negras paraibanas, apresentando representações 

sociais que valorizem a história e cultura desse segmento. 

 

Art. 2°- O Prêmio de Fotografia “Mulheres Negras em Foco: Um Clique Contra o Racismo” é 

uma homenagem à Gertrudes Maria, mulher negra e escravizada que protagonizou uma ação 

política ao lutar na justiça para manter a sua liberdade e autonomia, mesmo que parcial, na 

capital da Paraíba do século XIX. Sua história é emblemática por representar as lutas de 

muitas outras mulheres escravizadas de várias regiões do Brasil que, com suas ações políticas 

colaboram, tanto para a deslegitimação do escravismo, quanto por redefinir suas condições 

sociais e jurídicas ao atuar por conquistar a liberdade nas brechas do sistema, usando suas 

astúcias e conquistando novos espaços na sociedade escravista (ANEXO I) 
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Art. 3º- As fotografias premiadas farão parte do catálogo oficial da IV Edição da Campanha 

de Afirmação da Identidade Negra na Paraíba “Moren@ não. Eu sou negr@!”, com o 

propósito de desconstruir estereótipos e estigmas das imagens produzidas e difundidas sobre 

mulheres negras. Desse modo, os trabalhos inscritos deverão ter como fonte de inspiração 

imagens que valorizem a história e cultura desse segmento social. 

 

Art. 4° - O material fotográfico premiado será utilizado na IV Edição da Campanha de 

Afirmação da Identidade Negra na Paraíba “Moren@ não. Eu sou negr@”, em abril de 2015, 

através dos vários instrumentos de comunicação dirigida (camisetas, bolsas, postais, 

calendários e redes sociais), com o objetivo de revelar os múltiplos olhares que sobre a 

diversidade das mulheres negras paraibanas. 

 

CAPÍTULO 2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 5°- Poderão participar do Prêmio Estadual de Fotografia “Mulheres Negras em Foco: 

Um Clique Contra o Racismo” EXCLUSIVAMENTE MULHERES fotógrafas amadoras e/ou 

profissionais, de qualquer país do mundo, porém a imagem deverá ser de mulher(es) negra(s) 

que residam na Paraíba, uma vez que o referido o Prêmio procura visibilizar o feminino negro 

presente no território paraibano. 

 

Parágrafo 1 - Poderão se inscrever no Prêmio mulheres a partir de 16 (dezesseis) anos de 

idade. As inscrições de mulheres jovens menores de 18 (dezoito) anos somente serão aceitas 

mediante autorização de mães, pais ou representante legal expressa na Ficha de Inscrição.  

 

Parágrafo 2 - Todas as fotografias inscritas devem ser acompanhadas de Termo de 

Autorização de uso de imagem, devidamente assinados pelas pessoas retratadas. 

 

Art. 6°- Trabalhos com mais de uma autora, selecionadas para premiação, farão jus a um 

único prêmio. Somente serão aceitos materiais com autoria de no máximo 02 (duas) pessoas. 
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Art. 7°- É vedada a participação, no Prêmio Estadual de Fotografia “Mulheres Negras em 

Foco: Um Clique Contra o Racismo”, de qualquer membro da Bamidelê Organização de 

Mulheres Negras na Paraíba, da Comissão de Seleção e Premiação, bem como de seus 

cônjuges, ascendentes e descendentes, até o primeiro grau, ou de quem quer que, de uma 

maneira ou de outra, esteja envolvido com a realização do Prêmio. 

 

CAPÍTULO 3 – DAS CONDIÇÕES DOS TRABALHOS INSCRITOS 

 

Art. 8°- Os trabalhos inscritos no Prêmio deverão ser inéditos, não sendo permitida nenhuma 

veiculação anterior, tanto em forma impressa (livros, jornais, revistas, peças gráficas) quanto 

em formato eletrônico (CDs, DVDs, E-books, sites, mídia online etc.). 

 

Art. 9º- Somente serão aceitas fotografias produzidas especialmente para o Prêmio Estadual 

de Fotografia “Mulheres Negras em Foco: Um Clique Contra o Racismo”, durante o período 

de inscrição: de 11 de dezembro de 2014 a 20 de fevereiro de 2015. 

 

Art. 10º- Cada concorrente poderá participar com até 03 (três) fotografias em apenas uma 

categoria, a saber: profissional, amadora e com o uso de celular (vide art. 19, deste edital). 

 

Art. 11º- As concorrentes deverão enviar suas fotografias em arquivos digitais, com a melhor 

resolução do equipamento a ser utilizado para cada categoria nas extensões JPEG, TIFF ou 

RAW, com formato de saída mínimo de 20x25 cm, em 300 DPIs. 

 

Art. 12º- Somente serão aceitas fotografias em formato digital (CD ou DVD) junto com uma 

cópia impressa no tamanho de 20x25cm, de acordo com as definições expressas nesse edital. 

 

Art. 13º- Mesmo as fotografias originalmente produzidas com câmeras de película ou 

câmeras artesanais deverão ser digitalizadas e tratadas pelos autores com a ficha de inscrição 

do Prêmio Estadual de Fotografia “Mulheres Negras em Foco: Um Clique Contra o 

Racismo”. 
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CAPÍTULO 4 – DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 14º- A inscrição será gratuita e a efetivação da mesma se dará a partir do envio dos 

trabalhos (no máximo 03), que deverão ser entregues pessoalmente – conforme o expediente 

da Bamidelê mencionado abaixo – ou enviados via Sedex para o seguinte endereço: 

Prêmio Estadual de Fotografia 

“Mulheres Negras em Foco: Um Clique Contra o Racismo” 

Av. Miguel Couto, 251 - Edf. Viña Del Mar, salas 902/903 – 9
o
 Andar - CEP: 58.010-770 

Centro - João Pessoa - Paraíba  

Horário de expediente: de segunda a quinta feira, das 13:00 às 17:00. 

 

Art. 15º- O período para a inscrição é de 11 de dezembro de 2014 a 20 de fevereiro de 2015. 

Para as inscrições via SEDEX, serão consideradas as que tiverem o carimbo dos Correios até 

a data de 20 de fevereiro de 2015. 

 

Art. 16º- O envelope de cada inscrição no Prêmio Estadual de Fotografia “Mulheres Negras 

em Foco: Um Clique Contra o Racismo” deverá conter: 

 

(a) A Ficha de Inscrição preenchida e assinada (ANEXO II).  

(b) CD ou DVD com as fotografias inscritas, seguindo as especificações estabelecidas no 

Capítulo 3. 

(c) Fotografias impressas no tamanho 20x25cm, seguindo as especificações estabelecidas no 

Capítulo 3. 

(d) Em uma folha separada, elaborar um pequeno texto de meia lauda de cada fotografia, 

identificando o local onde a imagem foi produzida, data aproximada de sua realização e 

explicitando suas conexões com o tema proposto pelo Prêmio. Estas informações subsidiarão 

os trabalhos da Comissão de Seleção e Premiação; 

(e) Termo de Autorização de Uso de Imagem devidamente assinada pela pessoa retratada 

(ANEXO III); 
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(f) Termo de Cessão de Direitos de Uso Fotos à Bamidelê assinada pela fotógrafa 

participante. 

 

Parágrafo 1 - Serão desclassificados os trabalhos que não apresentarem identificação de 

autoria. O CD ou DVD com as fotografias, o material fotográfico impresso, assim como os 

textos referentes a elas. 

 

Parágrafo 2 - Todos os documentos necessários para concorrer ao prêmio, tais como a Ficha 

de Inscrição e o Termo de Autorização de Uso da Imagem (ANEXO III) estarão disponíveis 

no endereço eletrônico http://bamidele2015.wix.com/negrasemfoco. 

 

CAPÍTULO 5 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO 

 

Art. 17º- O processo de seleção e premiação será conduzido por uma Comissão composta por 

parceiros/as da Bamidelê que atuam na área de comunicação, por lideranças do movimento 

social e por profissional de saber e experiência amplamente reconhecidos no campo da arte e 

da fotografia. 

 

Art. 18º- No processo de avaliação dos trabalhos inscritos, a Comissão de Seleção e 

Premiação norteará suas decisões fundamentada nos seguintes critérios: 

(a) Adequação ao tema proposto pelo presente Edital, conforme expresso em seu Art. 2º; 

(b) Cumprimento das normas gerais para inscrição, expressas neste Edital; 

(c) O conjunto de técnica, contextualização e plástica; 

(d) Originalidade e criatividade. 

 

CAPÍTULO 6 – DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 19º- A Comissão de Seleção e Premiação selecionará 06 (seis) trabalhos para premiação 

nas seguintes categorias: 

 

http://bamidele2015.wix.com/negrasemfoco


 

 

 

 

 

 

 

CNPJ: 04.604.046/0001-70 

Av. Miguel Couto, 251 – Edf. Viña Del Mar, salas 902/903 – Centro – CEP: 58.010-770 – João Pessoa/PB 

Fone/Fax: +55 83 3222-8233 – bamidele@uol.com.br 

(a) Categoria Profissional: 

1º lugar: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

2º lugar: R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) 

(b) Categoria Amadora:  

1º lugar: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

2º lugar: R$ 1.000,00 (mil reais) 

(c) Categoria Celular:  

1º lugar: R$ 900,00 (novecentos reais) 

2º lugar: R$ 600,00 (seiscentos reais) 

 

Art. 20º- Certificados de participação serão concedidos a todos os participantes que 

atenderem aos pré-requisitos deste edital. 

 

Art. 21º- Os resultados finais do Prêmio Estadual de Fotografia “Mulheres Negras em Foco: 

Um Clique Contra o Racismo” serão divulgados no dia 06 de março de 2015, através da 

página http://bamidele2015.wix.com/negrasemfoco e a solenidade de premiação acontecerá 

no dia 20 de março do mesmo ano, em local e horário a serem noticiados oportunamente. 

 

CAPÍTULO 7 – DOS DIREITOS DA AUTORA 

 

Art. 22º- Os direitos autorais dos trabalhos premiados serão cedidos automaticamente para a 

Bamidelê Organização de Mulheres Negras na Paraíba, mediante preenchimento do Termo de 

Cessão de Direitos de Uso Fotos (ANEXO IV). 

 

Art. 23º- Para fins institucionais, independentemente de qualquer formalização, a Bamidelê 

Organização de Mulheres Negras na Paraíba poderá utilizar os trabalhos premiados 

livremente em seu material de divulgação e instrumentos de comunicação dirigida, no país e 

no exterior, sempre fazendo menção à autora. 

 

http://bamidele2015.wix.com/negrasemfoco
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Art. 24º- O material premiado desta e que, eventualmente, configurem elementos de 

propriedade intelectual e/ou material, ficam sob a responsabilidade da Bamidelê, por meio de 

sua Coordenação, que permitirá utilizá-los livremente e sem custo para a campanha de 

Afirmação da Identidade Negra na Paraíba “Moren@ não. Eu sou negr@”, não sendo 

autorizado o uso ou divulgação das informações pelas premiadas, sem a expressa autorização 

da Bamidelê. 

 

CAPÍTULO 8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 25º- A inscrição no Prêmio Estadual de Fotografia “Mulheres Negras em Foco: Um 

Clique Contra o Racismo” de que trata o presente Edital implica na plena aceitação por parte 

da concorrente das normas e termos estabelecidos neste. 

 

Parágrafo Único - Os trabalhos inscritos não serão devolvidos. 

 

Art. 26º- Compete à Comissão Organizadora do Prêmio Estadual de Fotografia “Mulheres 

Negras em Foco: Um Clique Contra o Racismo” a aceitação ou indeferimento das inscrições 

que apresentarem qualquer inconsistência em relação ao Edital, mesmo que detectada 

posteriormente ao ato de inscrição. 

 

Parágrafo Único - Os casos não previstos neste Edital serão analisados e resolvidos pela 

Comissão Organizadora e/ou pela Comissão de Seleção e Premiação. 

 

 

Comissão Organizadora 

Prêmio Estadual de Fotografia “Mulheres Negras em Foco: Um clique contra o racismo” 

Bamidelê Organização de Mulheres Negras na Paraíba 


