
 

 

PRÊMIO SESC GUADALUPE DE FOTOGRAFIA 

“Natural de Pernambuco” 
 

O Sesc Pernambuco através da Unidade Hotel Sesc Guadalupe torna público o edital de inscrição do Prêmio 

Sesc Guadalupe de Fotografia - “Natural de Pernambuco”, para imagens fotográficas que expressem as 

principais representatividades da identidade pernambucana, seja na arte, na cultura, nas paisagens naturais 

ou nas peculiaridades próprias de cada lugar do nosso estado. O objetivo principal dessa iniciativa é levar aos 

públicos que frequentarão o Hotel Sesc Guadalupe, toda a sensibilidade dos olhares originários das diversas 

regiões do estado, na captação das singularidades e multiplicidade cultural, da biodiversidade das 

microrregiões e suas paisagens naturais e da originalidade artística pernambucana. As imagens selecionadas 

comporão o acervo do Projeto de Ambientação Artística do Hotel Sesc Guadalupe a ser inaugurado no 

primeiro trimestre de 2022 no município de Sirinhaém-PE. 

 

A fotografia é um poderoso instrumento de comunicação visual do nosso tempo, para além da captação do 

instante, da imagem em estado estático, ela possui um papel de significação cultural e subjetividade que 

transborda o elemento meramente técnico, mas também como expressão criativa. Nesta perspectiva, o 

PRÊMIO SESC GUADALUPE DE FOTOGRAFIA: “Natural de Pernambuco” convida pessoas de todo o estado a 

registrarem em imagens fotográficas, toda a força representativa do seu território, do seu lugar. 

 

1. Dos Objetivos: 

1.1 - Difundir a representatividade do patrimônio artístico-cultural, a biodiversidade e as paisagens 

pernambucanas, para a composição do Projeto de Ambientação Artística do Hotel Sesc Guadalupe; 

 

1.2 - Incentivar a difusão da produção fotográfica pernambucana; 

 

1.3 - Promover a fomento à linguagem da fotografia através de premiação e divulgação dos trabalhos nas 

Unidades do Sesc Pernambuco. 

 

2. Da Participação: 

2.1 - Poderão participar do processo de seleção: 

a) Pessoa Física maior de 18 anos, natural ou domiciliada no Estado de Pernambuco há, pelo menos, 06 (seis) 

meses, no ato da inscrição; 

b) Pessoa Jurídica de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, sediada no estado de 

Pernambuco; 

 

2.2 - Cada participante poderá inscrever até 02 (duas) imagens fotográficas, sendo apenas 01 (uma) 

selecionada;  

 

2.3 - Não poderão participar do processo de seleção propostas de membros da Comissão Curatorial e seus 

parentes em primeiro grau; funcionários e estagiários do Sesc PE. 

 

3. Das Inscrições: 

3.1 - As inscrições poderão ser feitas gratuitamente no período de 20 de agosto de 2021 até às 18h do dia 01 

de outubro de 2021, exclusivamente através do formulário digital disponível no site do Sesc Pernambuco 

(www.sescpe.org.br) que deverá ser preenchido integralmente e anexados os links e documentos solicitados 

nos itens 3.2 e 3.3 deste edital; 

 

3.2 – O candidato deverá anexar link contendo memorial descritivo e arquivo da imagem em boa resolução 

(no mínimo com 300DPI), podendo ser nas posições vertical ou horizontal e conforme as seguintes 



 

 

proporções (40x60cm, 60x40cm) ou (35x75cm, 75x35cm) formato JPEG, identificando o nome do 

concorrente e título da obra; 

3.2.1 – Os fotógrafos classificados serão comunicados a apresentar o arquivo original em alta 

qualidade para impressão em grandes dimensões, sob pena de desclassificação. 

 

3.3 - O candidato deverá, obrigatoriamente, anexar os seguintes documentos: 

 Cópias do RG e CPF 

 Comprovante de residência atualizado 

 Link com acesso liberado aos arquivos de apresentação da proposta 

No caso dos links sem liberação de acesso, as propostas não serão avaliadas 

 

3.4 - Serão analisadas apenas imagens do território do estado de Pernambuco; 

 

3.5 - Serão consideradas indeferidas as inscrições que não estejam em concordância com os termos e 

condições do presente edital, tais como:  

a. Formulário de inscrição com preenchimento incompleto 

b. Implicação de alguma vedação mencionada neste edital 

c. Ausência de documentação obrigatória 

 

3.6 - O ato de inscrição implica na concordância plena das normas deste regulamento.  

 

4. Da Seleção  

4.1 - A seleção das propostas será realizada no período de 18 a 22 de outubro de 2021, por uma Comissão de 

Seleção Curatorial composta por 04 (quatro) membros com reconhecida qualificação profissional sendo dois 

profissionais do ramo da fotografia, um profissional das artes visuais e um profissional do setor de Turismo 

Social do Sesc PE; 

 

4.2 - A Comissão de Seleção Curatorial classificará até 30 (trinta) imagens para compor o Projeto de 

Ambientação Artística do Hotel Sesc Guadalupe; 

 

4.3 - Aos critérios artísticos para a seleção da proposta, serão consideradas: 

a) Coerência conceitual com a temática 

b) Consistência estética e poética 

c) Elementos da composição fotográfica 

d) Singularidade da proposta 

 

4.4 - Aos critérios de caráter sócio inclusivos, serão considerados os seguintes pontos: 

a) Representatividade ético-racial (negra e indígena) 

b) Equidade de gêneros 

c) Abrangência na representação territorial do estado 

d) Representatividade PCD (pessoas com deficiência) 

 

4.5 - O resultado da seleção será publicado no site www.sescpe.org.br até o dia 15 de novembro de 2021; 

4.5.1 - A Comissão de Curatorial é soberana, não sendo permitido recurso às suas decisões; 

4.5.2 - O Sesc PE entrará em contato com os selecionados por telefone e por e-mail, de acordo com 

os dados indicados no formulário de inscrição, sobre a classificação da proposta; 

4.5.3 - Na impossibilidade de comunicação com o selecionado através dos contatos disponibilizados 

no formulário de inscrição em até 3 (três) dias úteis a partir da publicação da seleção, a coordenação 

cancelará a participação do mesmo. 

 



 

 

5. Da Premiação 

5.1 - O PRÊMIO SESC GUADALUPE DE FOTOGRAFIA conferirá a cada selecionado a premiação no valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 

Parágrafo Único. Haverá incidência de impostos. 

 

5.2 – Cada selecionado receberá um voucher de duas diárias para quarto duplo para hospedagem no Hotel 

Sesc Guadalupe em datas a serem acordadas com o setor de Turismo Social do Sesc de acordo com a 

disponibilidade de vagas. 

 

6. Dos Direitos Autorais e Patrimoniais 

6.1 - Pela aceitação ao presente edital, o(a)s premiados pelas fotografias deverão ceder os direitos 

patrimoniais ao Sesc Pernambuco por tempo indeterminado, que poderá publicá-las em impressos da 

instituição bem como em qualquer tipo de material institucional e nas suas plataformas digitais a título de 

divulgação. As fotografias premiadas serão utilizadas expostas nas dependências do Hotel Sesc Guadalupe, 

em exposições e/ou mostras promovidas pelo Sesc Pernambuco e em ações divulgação das ações do Hotel; 

 

6.2 - O(A) autor(a) das fotografias é responsável pela Licença de Uso de Imagem (LUI) do(a)s fotografado(a)s, 

respondendo judicialmente pelo uso indevido no caso de interpelações, seja por parte do(a)s fotografado(a)s 

ou seus/suas sucessore(a)s, em qualquer espaço de tempo, isentando o Sesc Pernambuco de qualquer 

responsabilidade moral ou material; 

 

6.3 – O(A) proponente declara a inexistência de plágio das obras inscritas, e confirma possuir a autorização 

de terceiros que porventura tenham direitos conexos sobre a produção artística, se responsabilizando 

inclusive por eventuais reivindicações quanto ao uso não autorizado, indenizando as instituições constantes 

no item 6.2; 

 

6.4 - A cessão dos direitos patrimoniais das fotografias premiadas neste edital não é exclusiva, podendo os 

detentores dos direitos autorais utilizarem as mesmas livremente, sem necessidade de prévia autorização do 

Sesc Pernambuco. 

 

7. Do Calendário  

7.1 - Período de Inscrição: 20 de agosto a 01 de outubro de 2021 

7.2 - Período de Seleção: 18 a 22 de outubro de 2021 

7.3 - Divulgação do resultado: até 15 de novembro de 2021 

7.4 - Prazo final para entrega da documentação: até 30 de novembro de 2021 

 

8. Das Disposições Gerais  

8.1 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção Regional do Sesc Pernambuco e 

Diretoria de Programas Sociais; 

 

8.2 - Para dúvidas e demais informações utilizar o email: ctlguadalupe@sescpe.com.br 

 

8.3 - O presente edital e formulário de inscrição estão disponíveis no site do www.sescpe.org.br. 

 


