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A Minimum tem o objetivo de, através de concursos, fomentar a criatividade, as 

grandes ideias e o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes e recém-

formados em arquitetura e urbanismo.

Dessa vez, entretanto, decidimos sair do comum e lançar um desafio maior, que 

abrange não somente estudantes e profissionais da área da arquitetura, mas, sim, todos os 

amantes da fotografia com viés arquitetônico.

Desde o final de 2019, o Brasil e o mundo vivem uma situação nunca antes experienciada 

causada pela Covid-19.

Depois de quase 02 anos vivendo em uma pandemia, tivemos que mudar muitos de 

nossos costumes, seja na vida pessoal ou  profissional, devido ao vírus.. O que parecia 

normal, se transformou inviável, e o que nunca se cogitou, virou, como muitos chamam, o 

“novo” normal.

Assim, para entender melhor a situação em que vivemos durante a pandemia e deixar 

registrado o que realmente mudou, ou o que se manteve igual, criamos o nosso 1º concurso 

de fotografia: Retratos da Pandemia na Arquitetura.

O principal objetivo desse concurso é registrar, através de fotos, o que realmente marcou na 

vida das pessoas e o que mudou em suas casas ou nas ruas, bairros, cidades, estados e 

países, até agora. Todas essas mudanças, hábitos e sentimentos devem estar ligados à 

arquitetura, e retratados nas fotos submetidas.



Em nosso 1º concurso de fotografia trazemos a oportunidade para que todos os 

amantes dessa arte, arquitetos ou não, registrem o que consideram mais importante e 

marcante no mundo quando perguntados: O que a Pandemia trouxe ao mundo da 

Arquitetura?

Seja costumes, sentimentos, mudanças de ambientes, alterações de espaços públicos ou 

privados, o ponto é: Como a pandemia impactou a arquitetura?

É com esses questionamentos que o desafio está lançado aos participantes, tendo o 

concurso, como principal objetivo, selecionar e premiar as melhores fotografias com o tema 

“Retratos da Pandemia na Arquitetura”.

Nós, da Minimum, acreditamos que as fotos têm o poder de trazer respostas a todas essas 

questões de maneira única, impactante e artística. 

Além disso, vemos no concurso uma oportunidade de deixar um legado para as gerações 

futuras, que poderão sentir diferentes olhares, de diferentes pessoas, a respeito da vida pré, 

intra, e pós-pandêmica.



3.1 Participação individual;

3.2 Permitido a participação de fotógrafos profissionais ou amadores, que sejam pessoas 

físicas, de nacionalidade brasileira ou estrangeira e que sejam maiores de 18 anos;

3.3 Não será permitido a participação neste concurso:

3.3.1 Pessoas Jurídicas;

3.3.2 Organizadores do concurso;

3.3.3 Membros da comissão julgadora;

3.4 As inscrições só podem ser efetuadas através do formulário disponibilizado pelo link de 

inscrição ou pelo site oficial da Minimum (www.minimumbr.com);

3.5 Período de inscrições: de 19 de agosto de 2021 até as 23h59min (horário de Brasília) 

do dia 26 de setembro de 2021;

3.6 Valor da inscrição: Lotes de R$ 50,00 a R$ 100,00;

3.7 Para efetivá-la, o participante deve efetuar o pagamento conforme o processo de 

inscrição;

3.8 A falta de pagamento até a data limite (26 de setembro de 2021) implica na não 

efetivação da inscrição;

3.9 O participante que se inscrever, e, por qualquer motivo, não realizar a entrega, não terá 

direito de reembolso do valor da inscrição.

 

https://www.even3.com.br/retratosdapandemianaarquitetura
http://www.minimumbr.com/


4.1 A entrega deve ser feita exclusivamente por meio digital através de upload na plataforma 
Even3 (mesma plataforma de inscrição), no campo “Submissão”;

4.1.1 O participante poderá participar do concurso com no máximo 03 fotografias;

4.1.2 Para cada fotografia (se houver mais de uma), o método de Submissão deve ser 
realizado separadamente conforme explicação a partir do item 4.2; 

4.2 O Participante deverá entregar a fotografia em 02 versões: “Trabalho Não Identificado” e 

“Trabalho Identificado” (ver item 4.6 desse edital);

4.3 Prazo de entrega: Todas as propostas deverão ser entregues até as 23h59min (horário 
de Brasília) do dia 26 de setembro de 2021;

4.4 O participante, na hora de fazer o upload na plataforma, escolherá a única modalidade 

(Retratos da Pandemia na Arq.), escolherá a única Área Temática (Fotografia) e adicionará 

o Título do arquivo, conforme item 4.5 desse edital;

4.5 O título do arquivo a ser preenchido será: ConcursoFotografia – Número de inscrição, 

recebido no momento da confirmação de sua inscrição pela plataforma (Ver Anexo B deste 

edital);

4.5.1 Exemplo: ConcursoFotografia – 000000;

4.5.2 O Título do arquivo não é o título da fotografia que o participante cria, e sim um 

título técnico a ser preenchido corretamente no campo obrigatório na hora de upload do 

arquivo;



4.6 As 02 versões de cada fotografia serão iguais, mudando apenas a informação de 

identificação;

4.6.1 Um  arquivo será o “Trabalho não Identificado”;

4.6.1.1 Fotografia sem identificação do nome do autor;

 4.6.2 O outro arquivo será o “Trabalho Identificado”;

4.6.2.1 Fotografia com o nome completo do autor em qualquer posição da 

imagem;

4.7 Não há regra para nomenclatura do arquivo das fotografias, porém não pode conter 

nenhuma informação que divulgue o nome ou outros dados pessoais do(s) autor(es);

4.8 No momento de upload das fotografias, certifique-se que está inserindo cada fotografia 

no campo correto, ou seja, o “trabalho não identificado” está sendo carregado na área de 

“trabalho não identificado”;

4.9 A Fotografia “Trabalho não Identificado” será o arquivo a ser avaliado pelos jurados, se 

aprovada pela fase de pré-seleção (item 06 desse edital);

4.10 A fotografia “Trabalho Identificado” será o arquivo divulgado nas redes sociais da 

organizadora Minimum;

 

4.11 O descumprimento das regras acima resultará na desclassificação do participante, 

durante a fase de pré-seleção (item 06 desse edital) do concurso;

4.12 Modelo das 02 (duas) versões das fotografias no Anexo A deste edital;



4.13 Formato das fotografias: JPG ou PNG;

4.14 Tamanho do arquivo: Dimensão de 3.000 pixels no lado menor e resolução de 300 

dpi, podendo ser em formato “Paisagem” ou formato “Retrato”;

4.15 A fotografia que será submetida não precisará ser inédita, desde que o participante seja 

o autor e o titular dos direitos autorais e de imagem;

4.16 Não será permitido o uso de fotografia que já tenha recebido premiação em outro 

concurso;

4.16  Não serão consideradas, em hipótese alguma, para efeito de seleção, fotografias com 

fotocolagem e/ou fotomontagem;

4.17 É permitido a pós-produção das fotografias no que diz respeito à correção/edição de 

matiz/saturação, brilho/contraste, níveis, curvas e exposição.

.

.



5.1 Juntamente à entrega da(s) Fotografia(s), será obrigatório o envio dos arquivos 
complementares abaixo:

5.1.1 Texto Explicativo da fotografia: Um texto que explique o contexto da 
fotografia e o local onde ela foi tirada e, se houver, o nome de quem está nela.  Podendo 
ter, no máximo, 500 caracteres (o caractere “espaço” será contabilizado) a ser preenchido em 
campo específico na aba de Submissão;

5.1.1.1 A língua oficial do concurso é o português. Portanto, todas as 
informações do texto devem estar nesse idioma;

5.1.2  Fotografia do participante: Uma imagem do participante individual em
formato JPG.

5.1.3 Modelo de Termo de Autorização de Uso de Imagem de Terceiro (se 
necessário): Um arquivo PDF com a autorização de uso de imagem da(s) pessoa(s) 
terceira(s) que apareça(m) na(s) fotografia(s). Modelo padrão do termo no  anexo C deste 
edital.

ATUALIZADO

ATUALIZADO



6.1 Todas as propostas entregues passarão por uma pré-seleção, a ser feita pela equipe da 
Minimum;

6.2 Os requisitos dos itens 3, 4 e 5 deste edital devem ser rigorosamente respeitados;

6.3 O participante que não atender cumulativamente aos requisitos supracitados será 

imediatamente desclassificado.



7.1 Organização: Minimum Atividade de Apoio à Educação LTDA;

7.2 Coordenação: Arquiteto e Urbanista Tomás Maciel Echel (CAU A154840-9).
.



8.1 Um corpo de jurados (cujos nomes serão divulgados pela Organização durante o 

período de inscrições) será responsável por avaliar as fotografias;

8.2 Os profissionais realizarão uma avaliação online de todas as propostas que passarem 

pela pré-seleção (item 06 desse edital);

8.3 Para compor o corpo de jurados, a Minimum seleciona profissionais que vivenciam a 

arquitetura e a fotografia diariamente, podendo ser arquitetos, fotógrafos profissionais ou 

ter qualquer outra qualificação que se identifique com o presente concurso;

8.4 Caso algum dos jurados selecionados não possa realizar a avaliação, será nominado um 

suplente que tenha a qualificação e o entendimento necessários sobre o presente concurso.



9.1 Todas as fotografias entregues passarão por uma pré-seleção, a ser feita pela equipe da 

Minimum (conforme item 06 deste edital);

9.2 Após a pré-seleção, as propostas passarão por uma avaliação feita por jurados 

qualificados e selecionados pela Minimum (ver item 08 deste edital);

9.3 Critérios de avaliação (com equivalente relevância):

          9.3.1 Adequação ao tema;

          9.3.2 Beleza;

          9.3.3 Criatividade;

          9.3.4 Originalidade;

          9.3.5 Qualidade técnica;

9.4 Os jurados do concurso têm total poder em suas decisões, não podendo haver qualquer 
espécie de recurso contra o resultado final.



10.1 A divulgação dos finalistas acontecerá oficialmente no dia 16 de outubro de 2021 na 

página oficial do Instagram da Minimum (@minimum_br);

10.2 O modo e o horário da divulgação serão divulgados dias antes da data supracitada.







13.1 Todas as informações e qualquer alteração realizada neste edital serão divulgadas na 

página do Instagram da Minimum (@minimum_br). Assim, é responsabilidade dos integrantes 

da equipe acompanhar as notícias referentes ao concurso;

13.2 Todos os participantes, ao se inscreverem, cedem, de forma não onerosa, à Minimum, 
todos os direitos de autor sobre as fotografias apresentadas no Concurso e aceitam e 
autorizam a divulgação de seus nomes, imagens, fotos e vozes;

13.3 Todos os participantes inscritos, concedem aos organizadores do concurso a publicação, 

exposição e reprodução das fotografias em sites e páginas de organizadores e parceiros;

13.4 Todos os participantes do concurso asseguram desde já que são os detentores dos 
direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva fotografia;

13.5 Em face da cessão de direitos autorais e patrimoniais, a Minimum poderá utilizar, fruir e 
dispor, pelo período de 3 (três) anos, sem qualquer restrição de espaço, quantidade de 
exemplares, número de veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões, desde que 
preservadas as menções aos nomes dos fotógrafos participantes;

13.6 As despesas decorrentes deste concurso serão suportadas pela Minimum, através de 
recursos próprios e advindos de patrocínios e apoios externos;

13.7 A Minimum, organizadora do Concurso, não se responsabiliza por quaisquer custos 
incorridos pelos participantes para inscrição, confecção e envio das fotografias;

  
13.8 Os participantes serão os únicos responsáveis pelas informações que fornecerem no 
âmbito deste concurso, pelas declarações que prestarem, pela utilização indevida de direitos 
autorais e conexos dos trabalhos enviados, quando utilizarem direitos de terceiros de forma 
não autorizada, respondendo integralmente por eventuais danos causados aos terceiros 
envolvidos;

13.9 Os casos omissos serão resolvidos exclusivamente pelos jurados e pela equipe da 
Minimum, sendo dada publicidade a todos os participantes de todas as suas deliberações;

13.10 Eventuais dúvidas sobre o concurso podem ser esclarecidas através das redes sociais 

(Facebook e Instagram), e-mail (minimum@minimumbr.com) ou site da Minimum.



A.1 É obrigatório conter na prancha “Trabalho Identificado” o nome completo do autor, 

conforme item 4.6.2 deste edital;

A.2 A forma de disposição, na fotografia, da informação de nome completo, fica a critério do 

participante.

Nome Completo do Autor
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B.1 O título do arquivo a ser preenchido na plataforma Even3 será: ConcursoFotografia - 

Número de inscrição, recebido no momento da confirmação de sua inscrição pela 

plataforma Even3.

B.1.1 Exemplo: ConcursoFotografia – 000000

B.1.2 O Título do arquivo não é o título da fotografia que o participante cria, e sim um 

título técnico a ser preenchido corretamente no campo obrigatório na hora de upload do 

arquivo;

B.2 A imagem abaixo mostra o local na plataforma para localizar o número de inscrição do 

Concurso de Fotografia: Retratos da Pandemia na Arquitetura.

Informação de identificação da 
fotografia  (apenas os números)

2

3

1



ANEXO C – MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM DE TERCEIRO

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de

Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à 

Rua _____________________________, nº _______, na cidade de 

____________________, AUTORIZO o uso de minha imagem em foto(s), para ser utilizada 

no concurso de fotografia Retratos da Pandemia na Arquitetura.

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 

destaque. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer 

outro.

_______________________________

Assinatura
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