
  
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“Afrodescendentes nas Américas” 
Edital 

1. Introdução  

O Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH) e o Departamento de 
Inclusão Social da Secretaria de Acesso à direitos Humanos e Equidade da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) desenvolveram distintas atividades para a promoção, defesa e proteção dos direitos 
humanos dos e das afrodescendentes.  

O concurso é realizado a partir das ações da Década Internacional de Afrodescendentes 2015-2024, 
proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (Resolução 68/237) e do Plano de Ação para a 
Década de Afrodescendentes nas Américas (2016-2025), aprovado pela Assembleia Geral da 
Organização dos Estados Americanos (Resolução AG/RES. 2891). 

Nesse contexto, o IPPDH oferece apoio técnico à Comissão Permanente contra a Discriminação, Racismo 
e Xenofobia da Reunião das Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias do MERCOSUL e 
Estados Associados (RAADH) e a Reunião de Altas Autoridades sobre Direitos das Pessoas 
Afrodescendentes do MERCOSUL (RAFRO). 

Por sua vez, o Departamento de Inclusão Social da OEA tem o compromisso de promover a assinatura, 
ratificação e implementação da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e 
Formas Correlatas de Intolerância, assim como implementar e monitorar o cumprimento do Plano de 
Ação da Década de Afrodescendentes nas América (2016-2025). Além disso, exerce função de Secretaria 
Técnica da Rede Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para a População Afrodescendente 
(RIAFRO/OEA). 

Com a meta de potencializar o alcance das atividades, trabalhar em cooperação e obter resultados de 
alto impacto a nível regional, ambas organizações lançam o Concurso Fotográfico “Afrodescendentes 
nas Américas”. O fim da campanha é sensibilizar e conscientizar afrodescendentes sobre os direitos 
deste importante grupo nas Américas.  

2. Categorias 
O concurso conta com diferentes categorias, de manera a retratar de forma completa e positiva os 
afrodescendentes e seus direitos. São elas: 

2.1. Afrodescendentes e infância; 
2.2. Afrodescendentes e juventude; 
2.3. Mulheres afrodescendentes; 

https://undocs.org/es/A/RES/68/237
https://www.oas.org/es/sadye/documentos/PA_Afrodesc_ESP.pdf


  
 

2.4. Afrodescendentes e migração, refúgio, deslocamento e apátridos; 
2.5. Afrodescendentes e idosos; 
2.6. Afrodescendentes e deficientes; 
2.7. Afrodescendentes e LGBTIs; 
2.8. Afrodescendentes e acesso a direitos; 

3. Objetivo 
O Concurso Fotográfico “Afrodescendentes nas Américas” busca viabilizar a conscientização das pessoas 
afrodescendentes da região sobre seu direitos. 
O propósito é fortalecer a concepção positiva da diversidade cultural das identidades que vivem em 
toda a América. Além disso, contribuir com o processo de integração regional, através da pluralidade de 
imagens que fortalecem o sentido de pertencimento de cidadania, e sua adesão aos princípios 
fundamentais de igualdade, paz, desenvolvimento e defesa das democracias. 

4. Procedimento 
4.1. Seleção de 30 (trinta) fotos que tenham relação com o tema do concurso e que tenham 

sido registradas em algum dos Estados Americanos.  
4.2. Premiação de 3 (três) fotos. A primeira receberá uma menção especial 

“Afrodescendentes nas Américas”.  
4.3. Organização de uma exposição com as fotografias selecionadas.  

5. Inscrição 
5.1. Podem se inscrever fotógrafos amadores e profissionais.  
5.2. Não há taxa de inscrição.  
5.3. O participante deve ser o titular dos direitos de autor das fotografias enviadas ao 

concurso. Não se aceitam reproduções, nem obras que contenham legendas ou marcas 
que podem ser interpretadas pelos jurados como publicidade. Também não serão 
aceitas fotos que tenham sido recebido premiação em outras competições. 

5.4. A participação neste concurso autoriza as organizações que o realizam, a publicação, 
exposição, edição e difusão através de meios pertinentes, tanto das fotos quanto nome 
dos autores.  

5.5. Deve ser creditado o autor da foto original, caso a mesma tenha sofrido edições ou 
modificações.  

5.6. Não podem participar deste concurso funcionários(as) ou contratados(as) da OEA e do 
MERCOSUL, nem familiares de até segundo grau de parentesco. Esta restrição também 
vale para todos os jurados.  

5.7. As fotos devem ser apresentadas exclusivamente em suporte digital, em uma resolução 
de 25000 pixels (30 x 45), formato JPG, qualidade 12, com uma resolução mínima de 300 



  
 

dpi. As fotos devem ter sido tomadas nos anos 2016-2018, e de nenhuma maneira 
podem ter mais de dois anos.  

5.8. Para participar, os(as) interessados que possuam email "Gmail" devem completar este 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO e anexar as fotografias no mesmo. Quem tiver um email 
de algum outro provedor (Hotmail, Yahoo, etc), enviar as fotos por email para 
concursoafro@ippdh.mercosur.int 

5.9. IMPORTANTE - Nomear o arquivo da seguinte forma: "SOBRENOME e NOME do autor 
da foto - Número da foto". Exemplo: "DA SILVA JOÃO HENRIQUE - 1". Caso haja 
qualquer dúvida, entrar em contato através de concursoafro@ippdh.mercosur.int. Cada 
participante pode enviar no máximo três fotografias, em preto e branco ou coloridas. 

5.10. Cada participante pode inscrever até 3 (três) fotos em cores ou preto e branco.  

6. Avaliação 
6.1. O Jurado levará em consideração o mérito artístico da fotografia, a qualidade técnica do 

processamento, a pertinência com as categorias estabelecidas e sua adequação ao 
objetivo fixado no edital deste concurso. 

6.2. Serão desqualificadas aquelas imagens cujo conteúdo não tenha relação com as 
categorias do concurso ou não cumpram com qualquer ponto estabelecido neste edital.  

7. Qualificação e Prêmios 
7.1. As fotografias serão analisadas por um jurado competente definido pelas autoridades 

do IPPDH MERCOSUR e do DIS da OEA. As resoluções tomadas pelo Jurado terão caráter 
definitivo.  

7.2. As organizações vão premiar 3 (três) imagens fotográficas da seguinte forma: 
1º Prêmio 500 USD 
2º Prêmio 300 USD 
3º Prêmio 200 USD 

8. Organização 
8.1. O edital será divulgado 10 de dezembro de 2018. As fotografias devem ser enviadas 

entre 10 de dezembro de 2018 e 28 de fevereiro de 2019.  
8.2. Os resultados da seleção serão divulgados na semana de 25 de março de 2019, durante 

a Segunda Semana Interamericana dos Afrodescendentes nas Américas, em 
Washington, DC.  

8.3. Os organizadores não se responsabilizam com relação aos direitos de imagens de 
pessoas retratadas nas fotos. Qualquer reclamação por direito de imagem será de 
responsabilidade exclusiva do(a) fotógrafo(a) inscrito(a). 

http://bit.ly/2TqnX3W


  
 

8.4. Em relação aos direitos do autor, os organizadores não se responsabilizam por nenhuma 
imagem resultante do uso das fotografias de outros autores que não sejam os titulares 
da inscrição. 

8.5. Todos os participantes cujas fotografias tenham sido apreciadas com premiação serão 
notificados por email e outras informações de contato preenchidas durante o ato de 
inscrição.  

8.6. Na notificação mencionada no termo 8.5, serão solicitados os dados bancários para o 
depósito da premiação.  

8.7. Será outorgado um Certificado de Participação a todos(as) os(as) selecionados(as). 
8.8. Todas as fotos enviadas para participar do Concurso de Fotografia “Afrodescendentes 

nas Américas” serão incorporadas ao banco de imagens do IPPDH Mercosul e da OEA 
para utilização em atividades de promoção institucional e/ou cultural. A foto será 
sempre creditada o nome do(a) autor(a). 

9. Disposições Finais 
9.1. A inscrição neste concurso pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos 

presentes. 
9.2. Os casos ou situações não previstos nesses termos serão apreciados pelos jurados.  
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