
	  
	  

 

REGULAMENTO 
 
Seleção de novos talentos da fotografia autoral na Paraíba para compor 
a exposição Novíssimos. 
 
O projeto Novíssimos torna pública a convocatória de seleção de novos talentos da fotografia autoral 
na Paraíba para compor a exposição coletiva Novíssimos a ser realizada em outubro de 2013 em 
João Pessoa, com curadoria de Paulo Rossi, idealizador e realizador do projeto. 

Período de inscrição: de 18 de junho à 09 de agosto de 2013. 

O projeto 

Novíssimos é um projeto artístico cultural financiado unicamente pelo FIC - Fundo Estadual de 
Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, da Secretaria de Estado da Cultura do Governo da Paraíba. 

Trata-se de um projeto de curadoria, de exposição de fotografia e de impressão de catálogo que visa 
apresentar novos fotógrafos autorais residentes na Paraíba. A ideia é fazer uma seleção de seis 
talentos iniciantes na fotografia de autor, por meio de leituras de portfólio, para compor a exposição 
coletiva Novíssimos em outubro de 2013, a ser realizada na galeria da Casa das Artes Visuais, em 
João Pessoa.  

Por fotografia autoral, ou fotografia de autor, entende-se toda obra fotográfica, seja ela imagem 
única ou uma série de imagens, de cunho experimental ou documental, fruto de um processo de 
elaboração intelectual, e que seja apresentada pelo autor como forma de expressão pessoal. 

Cada selecionado receberá um cachê de participação no valor de R$ 1500,00, mais uma ajuda de 
custo de R$ 500,00 para a produção do material expositivo que ficará totalmente sob sua 
responsabilidade. 

Além de estimular a produção da fotografia autoral na Paraíba, o projeto Novíssimos contribui com 
sua difusão dentro e fora do Estado, e colabora  para que a fotografia se transforme em um dos 
protagonistas da arte regional, e, com isso, tenha uma maior projeção no cenário nacional. 

O projeto Novíssimos, com financiamento do FIC Augusto dos Anjos, se junta à outras iniciativas 
públicas e privadas locais que atuam no sentido de estimular à cultura e à formação de público para 
apreciação da arte em geral, mas principalmente da fotografia como forma de expressão e linguagem 
das artes visuais. 

Condições de participação 

1. A convocatória é aberta a todos os fotógrafos profissionais e amadores, coletivos, artistas visuais 
e estudantes de fotografia e de artes visuais, que tenham como prática a fotografia de autor, com 
nenhuma projeção no cenário fotográfico e artístico nacional. 

Fotógrafo profissional é aquele que tem como atividade profissional a prestação de serviços de 
fotografia. Nem todo fotografo profissional desenvolve trabalhos autorais. 

Fotógrafo amador é todo praticante que tem a fotografia como forma de expressão pessoal, e 
que não vive profissionalmente da fotografia. 



	  
	  

 

Compreende-se por “nenhuma projeção no cenário fotográfico e artístico nacional” aqueles 
que não realizaram nenhuma exposição individual fora da Paraíba, que não tenham nenhum livro 
de fotografia de sua autoria publicado, e que não tenham recebido premiação individual, de 
reconhecimento nacional e/ou internacional, pela obra autoral. 

2. O membro de um coletivo também pode se inscrever individualmente. Porém, o mesmo poderá 
ser contemplado em apenas uma das categorias. 

3. É preciso ser maior de 18 anos, residir no Estado da Paraíba há pelo menos dois anos, aceitar e 
seguir as normas estabelecidas neste documento. 

4. É vetada a participação no processo seletivo de pessoas diretamente envolvidas com a 
organização e realização do projeto, funcionários do FIC Augusto dos Anjos e fotógrafos e 
artistas já consagrados na fotografia e nas artes visuais. 

5. O tema é livre, realizado em qualquer ano, sem restrição de formas, estilos ou técnicas. 

A seleção 

1. O processo seletivo se dará em duas etapas. A primeira será por meio de leitura dos portfolios 
enviados para o e-mail projetonovissimos@gmail.com. A segunda etapa será por meio de 
entrevistas com os selecionados na primeira etapa.  

2. O principal critério de escolha será o artista cujo conjunto da obra apresente certa consistência 
estética, técnica e epistemológica. 

3. Os trabalhos inscritos serão selecionados apenas pelo idealizador e curador do projeto, o 
fotógrafo Paulo Rossi, e sua decisão será irrevogável não cabendo qualquer questionamento. 

4. A curadoria irá elaborar a exposição com base nos portfólios dos artistas selecionados. 

5. Não haverá um número pré-determinado de fotografias para cada autor que vier a compor a 
exposição. A quantidade e o formato das obras dependerá da proposta de cada trabalho, que 
deverá ser discutida entre curador e artista. 

6. O resultado da seleção será anunciado no blog do projeto, 
http://projetonovissimos.wordpress.com, segundo o cronograma. 

Cronograma 

• Período de inscrição: 18 de junho à 09 de agosto 
• Resultado da primeira seleção: 17 de agosto 
• Entrevista com os selecionados na primeira etapa: 26 à 29 de agosto 
• Resultado da seleção presencial: 30 de agosto 
• Preparação, elaboração e montagem da exposição: 02 de setembro à 08 de outubro 
• Abertura da exposição: 09 de outubro 
• Encerramento da exposição: 09 de novembro 
• Desmontagem da exposição: 11 de novembro 
• Retirada das obras pelos artistas: de 12 de novembro à 12 de dezembro. 

 
 
 
 
 
 



	  
	  

 

Como se inscrever 

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail projetonovissimos@gmail.com. 

Para se inscrever é preciso: 

• Preencher e enviar o formulário que está disponível no blog 
http://projetonovissimos.wordpress.com. Há um formulário para a categoria artista 
individual, e outro para a categoria Coletivo. Cada coletivo deverá eleger um membro do 
grupo como seu representante legal. 

• Enviar um breve currículo no formato de arquivo PDF. No caso dos coletivos, o mesmo 
documento deverá conter o currículo de todos os membros. 

• Opcional: o candidato poderá enviar um texto com argumentos sobre suas obras. 

• Enviar um portfólio com até dez obras fotográficas de caráter autoral, tema livre, sem 
restrição de ano de produção, formas, estilos e técnicas. Podem ser obras únicas e ou séries, 
não podendo ultrapassar o limite de 10 imagens. Por exemplo, é possível enviar dez 
fotografias únicas, ou uma série com dez imagens. Ou quatro obras únicas e uma série de 
seis imagens (total 10 fotos). Ou três obras únicas e uma série de três imagens e outra de 
quatro (total 10 fotos), e assim por diante. 

• Cada imagem deverá medir 1024 pixels no maior lado, ter resolução de 72 ppi, e formato de 
arquivo JPG. 

• Nomeação dos arquivos:  

§ Obras únicas: cada arquivo deverá ser composto pelo título, ano, e nome do autor ou 
coletivo: titulo-da-obra_ano_fulano-de-tal.jpg  

Exemplo: sertão-verde_2010_paulo-rossi.jpg 
 

§ Séries fotográficas: cada arquivo deverá ser composto pelo nome da série, título de 
cada imagem quando houver, ano, dimensões, nome do autor ou coletivo, e uma 
sequencia numérica: titulo-da-serie_titulo-da-imagem_ano_fulano-de-tal_001.jpg 

Exemplo: serie-time-do-coracao_futebol-na-varzea_2009_paulo-rossi_001.jpg 

Os selecionados 

1. Da participação 

1.1. Os selecionados participarão da exposição coletiva Novíssimos, a ser realizada na galeria da 
Casa das Artes Visuais, em João Pessoa, no mês de outubro deste ano. 

1.2. As obras serão publicadas num catálogo com tiragem de mil exemplares a serem distribuídos 
gratuitamente. 

1.3. Cada autor receberá 20 exemplares do catálogo. No caso de coletivos, cada membro 
receberá a mesma quantidade, desde que não ultrapasse a quantidade de 100 exemplares. 

1.4. Cada um dos seis selecionados receberá um cachê de participação no valor de R$ 1500,00 
(hum mil e quinhentos Reais), a ser pago em cheque nominal até 60 dias após a abertura da 
exposição. Recairá sobre este valor os impostos previstos em lei. No caso dos coletivos, o 
mesmo montante será repassado ao responsável legal pelo grupo. 

1.5. Cada um dos seis selecionados, receberá ajuda de custo de R$ 500,00 (quinhentos Reais) 
para a produção do material da exposição que ficará totalmente sob sua responsabilidade. 
Recairá sobre este valor os impostos previstos em lei. No caso dos coletivos, o mesmo 
montante será repassado ao responsável legal pelo grupo. 



	  
	  

 

2. Das obrigações dos selecionados 

2.1. Cabe a cada selecionado a responsabilidade sobre o conteúdo de suas obras. 
2.2. Cabe à cada selecionado a responsabilidade pela produção e montagem de suas obras 

dentro dos padrões de qualidade, forma, tamanho e demais decisões elaboradas juntamente 
com o curador. O não cumprimento deste item implicará na não participação na exposição, 
no cancelamento do cachê e na restituição da ajuda de custo caso o mesmo já a tenha 
recebido, sob pena de efeitos legais. 

2.3. Para os selecionados não paraibanos, é obrigatório comprovar residência na Paraíba há pelo 
menos dois anos apresentando cópia de algum comprovante de residência (correspondência 
bancária; conta de energia elétrica, telefone, ou água)  

2.4. Os participantes da exposição deverão autorizar por escrito a cessão das imagens para a 
divulgação do projeto e da exposição nos diversos meios de comunicação e nas páginas do 
projeto nas redes sociais; 

2.5. Os participantes da exposição deverão autorizar por escrito a publicação das imagens no 
catálogo da exposição que será distribuído gratuitamente, e no blog do projeto; 

2.6. Os participantes da exposição deverão ceder um retrato seu, e autorizar por escrito o uso 
para fins de divulgação na imprensa, no blog do projeto e nas páginas do projeto nas redes 
sociais; 

2.7. Os autores deverão assinar um termo de compromisso com a execução do projeto segundo 
os termos acima expostos; 

2.8. A participação de cada selecionado dependerá de sua aceitação dos termos acima, e do 
cumprimento dos prazos estipulados. 

 
3. Das obrigações do projeto Novíssimos 

3.1. Garantir as condições necessárias para a exposição dos trabalhos selecionados conforme os 
termos a seguir: 

3.1.1. Elaboração e montagem da exposição. 
3.1.2. Promover a divulgação da exposição, das obras e dos artistas selecionados. 
3.1.3. Limitar o uso das imagens das obras e dos retratos dos artistas aos fins puramente de 

divulgação do projeto, da exposição e dos selecionados na mídia, na publicação do 
catálogo, no blog do projeto e mídias sociais. 

3.1.4. Desmontagem da exposição e guarda das obras até o prazo máximo de um mês após o 
término da exposição. O material não retirado no prazo estipulado será incinerado. No 
caso do selecionado preferir que suas obras sejam devolvidas por via postal, caberá  ao 
mesmo arcar com todas as despesas. 

A exposição 

A mostra Novíssimos terá lugar na galeria da Casa das Artes Visuais, localizada na Av. Esperança, 
1143, bairro de Manaíra, em João Pessoa, Paraíba. 

A duração da exposição será de um mês, entre 09 de outubro e 09 de novembro de 2013. Caso haja 
a possibilidade de circulação da mostra para outros espaços expositivos, os artistas serão 
previamente consultados. 

A curadoria será feita por Paulo Rossi, fotógrafo, pesquisador e professor de fotografia, idealizador e 
realizador do projeto Novíssimos. 

 



	  
	  

 

Disposições gerais 

Ao efetuar a inscrição, o autor ou representante legal de um coletivo, concorda e aceita todos os 
termos desta convocatória, especialmente com a cessão da obra e do direito de uso desta para 
atender as finalidades do projeto como divulgação, publicação no catálogo, publicação no blog 
http://projetonovissimos.wordpress.com, e nas páginas do projeto nas redes sociais. 

Toda decisão referente ao processo seletivo e o julgamento de casos específicos caberão ao 
responsável pelo projeto Novíssimos, sem qualquer possibilidade de recurso ou questionamento. 

Os casos de inscritos que, de alguma forma, não estejam contemplados no descrito pela 
convocatória, serão analisados e resolvidos individualmente pelo curador. 
Em caso de mudanças nos termos desta convocatória, com a finalidade de melhorar o andamento do 
projeto, estas serão antes avaliadas pelo FIC Augusto dos Anjos, que por sua vez aprovou o presente 
documento. Caberá ao responsável pelo projeto a plena divulgação das alterações efetivadas. 
 
 
 
 

João Pessoa, 18 de junho de 2013. 
 
 
 

Paulo José Rossi 
Curador e organizador do projeto Novíssimos 

 


