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Regulamento 28ª EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA DA AFBNDES 
 

 

1. OBJETIVOS  
 

A 28ª EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA DA AFBNDES 2021 – EXPOFOTO AFBNDES 2021 
tem por objetivos:  
 
. promover a fotografia enquanto expressão de arte e documento de aspectos culturais captados;  
. estimular a reflexão crítica sobre esses aspectos; e 
. propiciar um intercâmbio maior entre os adeptos da fotografia e uma maior integração entre os 
vários públicos presentes no corpo social da AFBNDES.  
 
2. PROMOÇÃO  

 
A 28ª EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA DA AFBNDES 2021 é uma iniciativa da Associação 
dos Funcionários do BNDES. 
 
3. PARTICIPANTES  

 
3.1 Poderão participar da 28ª EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA DA AFBNDES 2021, com 
trabalhos de sua autoria, todos os empregados e aposentados do Sistema BNDES, empregados da 
FAPES, do Condomínio do EDSERJ e das empresas prestadoras de serviços que trabalham no 
EDSERJ, associados da AFBNDES, AFFINAME, AFBNDESPAR, AFJOIA, APA e AFCEDSERJ, 
bem como os assistidos e pensionistas da FAPES.  
 
3.2 O participante deverá informar, no formulário de inscrição, a qual das categorias acima pertence.  
 
3.3 A AFBNDES poderá convidar outros fotógrafos para participar do evento.  
 
 
4. TEMA  

 
O tema da 28ª° EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA DA AFBNDES 2021 é livre.  
 
5. INSCRIÇÕES 

 
5.1. O período de inscrições será de 27 de agosto a 19 de setembro de 2021.  

 
5.2. As inscrições deverão ser feitas pelo site da 28ª EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA DA 

AFBNDES 2021 (www.afbndescultural.com.br), observando as orientações ali contidas.   
 
5.3. As fotos podem ter até 10 MB e devem estar no formato PNG ou JPEG.  
 
5.4. Cada participante poderá inscrever até 05 (cinco) fotos, que ficarão expostas no site da 28ª 

EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA DA AFBNDES 2021 (www.afbndescultural.com.br)  e 
serão submetidas tanto à votação popular quanto à escolha feita pela Comissão Julgadora 
referida no item 6. 
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5.5. Os participantes, ao efetuarem a inscrição, autorizam a exibição de suas fotografias no site da 
28ª EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA DA AFBNDES 2021 
(www.afbndescultural.com.br) e em ambientes físicos, tais como centros culturais, clubes ou 
outros, sem cobrança de qualquer valor, desde que a exibição também seja gratuita e sem fins 
lucrativos. 

 

5.6. Os participantes, ao efetuarem a inscrição, autorizam também que suas fotografias sejam 
comercializadas em formato físico pela AFBNDES, com a finalidade exclusiva de reversão da 
renda auferida para o Comitê de Cidadania dos Funcionários do Sistema BNDES, cedendo 
pois, gratuitamente, seus direitos autorais patrimoniais sobre as fotografias inscritas, em 
caráter não exclusivo, para tal fim. 

 
5.7. Os participantes, ao efetuarem a inscrição, declaram serem os autores das fotografias inscritas 

e possuidores de todos os direitos autorais respectivos, os quais podem ser cedidos à 
AFBNDES nos termos acima, bem como assumem toda responsabilidade sobre possíveis 
direitos de imagem de terceiros. 

 
5.8. Os participantes, ao efetuarem a inscrição, declaram que todas as informações prestadas são 

verídicas, sob pena de desclassificação e retirada de eventuais fotografias selecionadas da 
exposição, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
5.8. A inscrição e participação na 28ª° EXPOSIÇÃO DE ARTE FOTOGRÁFICA DA AFBNDES 2021 

são gratuitas e implicam no conhecimento e plena aceitação de todas as normas e condições 
deste Regulamento. 

 
6 – COMISSÃO JULGADORA  
 
6.1 Será constituída uma Comissão Julgadora para escolha das fotografias premiadas conforme item 7.  
 
6.2. A Comissão Julgadora será de no mínimo três e no máximo cinco integrantes, designados pela AFBNDES 
dentre fotógrafos e/ou profissionais ligados a área de fotografia e/ou empregados do Sistema BNDES, 
divulgados após a constituição da comissão. 
 
6.3. Os integrantes da Comissão Julgadora não serão remunerados nem poderão participar da premiação, 
bem como seus parentes até 2º grau. 
 

6.4. As decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis. 
 
 
7 - PREMIAÇÃO  
 
7.1 Serão premiadas seis fotografias, sendo três escolhidas pela Comissão Julgadora e três por votação 
popular, da seguinte forma:  
 
- 1ºs lugares: um final de semana na Pousada Clube Itaipava (pacote de sexta a domingo), com direito a 
acompanhante e ao café da manhã, de acordo com a disponibilidade do estabelecimento + impressão das 
fotografias no formato 30 x 40 cm.  
 
- 2ºs lugares: livro de fotografia selecionado pela AFBNDES e impressão das fotografias no formato 30 x 40 
cm.  
 
- 3ºs lugares: Impressão das fotografias no formato 30 x 40 cm. 
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7.2 Os empregados e membros da Diretoria da AFBNDES, bem como das demais associações mencionadas 
no item 3.1, estão impedidos de participar da premiação. 
 
7.3 A votação popular se dará através da internet, a partir do próprio site da Expofoto. 
 
7.4 Em caso de empate entre fotografias na votação popular, caberá à Comissão Julgadora o desempate. 
 
7.5 Na hipótese de uma mesma fotografia ser premiada pela Comissão Julgadora e pela votação popular, a 
obra receberá ambas as premiações. 
 
 

 
8. CRONOGRAMA DE  EXECUÇÃO 
 

27/08 a 19/09 Período de inscrições 

24/09 Abertura da Exposição Virtual 

Até 29/10  Votação  

05/11 Divulgação dos premiados 

(a confirmar) Exposições itinerantes 

 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria da AFBNDES. 

 
 
 

mailto:21-99214%204810

