
EDITAL SBU No. 01/2014  

1º CONCURSO SBU DE FOTOGRAFIA URBANA 
 

 

 

 

PREÂMBULO 

Após um tempo fora do ar, está novamente disponível o blog da Sociedade Brasileira de Urbanismo – 

SBU (www.sburbanismo.worldpress.com), para o acesso de todo cidadão interessado em conhecer a 

história e trabalho da SBU. Ferramenta que apresenta e informa sobre a instituição, o blog da SBU 

traz também conteúdo de referência sobre o urbanismo no Brasil e no mundo, bem como artigos e 

trabalhos desenvolvidos por urbanistas e estudantes de urbanismo. Considerando que um portal de 

visibilidade internacional como este precisa ter uma imagem que represente a complexidade da 

cidade, a Diretoria da SBU está lançando o “1º. Concurso SBU de Fotografia Urbana”, cujas regras 

seguem abaixo. 

 

 

AS FOTOGRAFIAS  

As fotografias enviadas para o concurso deverão revelar a complexidade da cidade, isto é, deverão 

ter como foco não apenas as formas urbanas, mas também devem revelar as relações sociais por trás 

delas.   

 

 

QUEM PODE SE INSCREVER 

Categoria SBU – Associados à SBU 

Categoria Ampla – Urbanistas, Estudantes de Urbanismo, além de estudantes e profissionais de 

outras áreas.  

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

A Diretoria da SBU selecionará as 10 (dez) fotografias de cada categoria que mais se alinham com 

suas idéias e valores. Destas 10 (dez), um juri especializado definirá as três melhores de cada 

categoria.  

 

 

JURI 

O juri será presidido pela coordenadora do curso de urbanismo da UNEB (Rita Vieira – que terá o 

voto de Minerva em caso de empate) e composto por um professor da UNEB externo ao curso de 

Urbanismo(Washington Drummond), por um profissional da área de fotografia (Antônio Bittencourt) 

e por um profissional da área de urbanismo (Homero Saes).  

 

 

 

 

http://www.sburbanismo.worldpress.com/


PREMIAÇÃO 

Categoria SBU: 

 1º lugar: Certificado de 1º Lugar + Coleção Cadernos IPAC. Os volumes são edições adaptadas 

dos dossiês de registro dos bens patrimoniais intangíveis da Bahia. 

 2º Lugar: Certificado de 2º Lugar + Exemplares dos livros “Habitação e Meio Ambiente: a 

questão da água em Feira de Santana – Bahia”. Autores: Sandra Medeiros Santo, Rosali Braga 

Fernandes, Plínio Martins Falcão e Rosângela Leal Santos; e “A cidade e seu Duplo: imagem, 

cidade e cultura”. Autores: Washington Drummond e Alan Sampaio; 

 3º Lugar: Certificado de 3º Lugar + Exemplar do livro “Habitação e Meio Ambiente: a questão 

da água em Feira de Santana – Bahia”. Autores: Sandra Medeiros Santo, Rosali Braga 

Fernandes, Plínio Martins Falcão e Rosângela Leal Santos. 

Categoria Ampla: 

 1º lugar: Certificado de 1º Lugar + Coleção Cadernos IPAC. Os volumes são edições adaptadas 

dos dossiês de registro dos bens patrimoniais intangíveis da Bahia. 

 2º Lugar: Certificado de 2º Lugar + Exemplares dos livros “Habitação e Meio Ambiente: a 

questão da água em Feira de Santana – Bahia”. Autores: Sandra Medeiros Santo, Rosali Braga 

Fernandes, Plínio Martins Falcão e Rosângela Leal Santos; e “A cidade e seu Duplo: imagem, 

cidade e cultura”. Autores: Washington Drummond e Alan Sampaio; 

 3º Lugar: Certificado de 3º Lugar + Exemplar do livro “A cidade e seu Duplo: imagem, cidade 

e cultura”. Autores: Washington Drummond e Alan Sampaio. 

 

As 20 (vinte) fotografias selecionadas serão expostas na Biblioteca do Campus I da UNEB. 

Caso qualquer uma das categorias tenham menos de 20 (vinte) fotografias inscritas até o dia 15/07, 

todos os inscritos passaram a compor uma única categoria, sendo a premiação a seguinte: 

certificados de seus respectivos lugares e exemplares dos dois livros mencionados, além do primeiro 

lugar ser a capa do blog da SBU por um semestre.  

 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas de: 01/07/2014 à 31/07/2014.   

Premiação: 16/08/2014, no auditório do DCET/UNEB 

Exposição: 26/08/2014 à 30/08/2014. 

As fotografias deverão ser enviadas para o e-mail: diretoria.sbu@gmail.com, com resolução mínima 

de 300 dpi e o arquivo não deverá exceder 5Mb.Junto com a fotografia deverão ser informados os 

seguintes dados do inscrito: Nome; RG; Profissão, cargo ou função; Telefone de contato; E-mail; Data 

e local e nome da fotografia (se houver).  

Obs. Cada participante poderá inscrever no máximo 01 (uma) fotografia.  

mailto:diretoria.sbu@gmail.com

