
 
 

1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA - APM SJC 2023 
      Uma realização da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos dirigida aos médicos 

 e estudantes de medicina da região. 

 
REGULAMENTO 

1- OBJETIVO 

O objetivo do concurso é favorecer e promover a integração dos médicos e estudantes de medicina 

através de manifestações artísticas. Nossa profissão tem sido desafiada de forma constante. O que 

realmente importa é usarmos nossos conhecimentos, nossa disposição, nosso talento em prol da vida 

em sua plenitude, bem vivida. Uma profissão privilegiada que permite (ou exige) reflexão, 

amadurecimento, experiências inesquecíveis e transformadoras que podem e devem ser 

compartilhadas. A medicina busca a saúde; a arte salva a alma. Deste Concurso de Fotografia 

resultará a exposição “A Medicina ainda é uma arte”, constituída pelas 10 melhores fotografias, a 

ser realizada no período de 22 de junho a 22 de julho de 2023, na Casa do Médico.  

 
2- REQUISITOS/PARTICIPAÇÃO 

O Concurso de Fotografia destina-se a:   

2.1- Médicos atuantes e/ou moradores das cidades abrangidas pela APM SJC: São José dos Campos, 

Jacareí, Santa Branca e Paraibuna. 

2.2- Estudantes de medicina das faculdades Anhembi-Morumbi e Humanitas de São José dos 

Campos.  

2.4- Estão excluídos da participação no Concurso os membros do Júri e os diretores da Associação 

Paulista de Medicina de São José dos Campos. 

2.3- A participação no Concurso é gratuita. 

2.4- Com a confirmação da inscrição, o participante aceita e autoriza automaticamente que a 

fotografia submetida possa ser utilizada em publicações, mídias digitais e reproduzida sem fins 

comerciais e de forma ética, sem necessidade de comunicação prévia. 

 

3- TEMA 

       O tema do concurso será: A Medicina ainda é uma arte. 

 
4- ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

4.1- Os candidatos devem enviar as fotografias conforme especificado adiante, para o e-

mail: apm@apmsjc.com.br 

4.2- No assunto do e-mail, escreva: Concurso de Fotografia - APM SJC 2023. 

4.3- No corpo do e-mail deverá constar: 

• Título da obra:  

• Pseudônimo: 

• Data do registro fotográfico: 

• Local do registro fotográfico:  

• Foto tirada com câmera profissional ou celular?  

• Nome completo: 

• E-mail:  

• Telefone para contato:  

• Cidade:  

• CRM ou, se estudante de medicina, qual faculdade e em qual semestre se encontra. 

• Frase: “Autorizo a APM de São José dos Campos a divulgar, expor ou imprimir as fotografias 

produzidas para o Concurso de Fotografia da APM SJC 2023” 

4.4- As fotografias para o Concurso deverão ser enviadas em formato JPEG, como anexo do e-mail. 

mailto:apm@apmsjc.com.br


 
 

4.5- As obras fotográficas devem ser enviadas, obrigatoriamente, na máxima qualidade possível, 

com uma dimensão mínima de 2000 pixels no seu lado menor, 300 dpi, mínimo de 2 MB, 

podendo ser coloridas ou em preto e branco. 

4.6- As fotografias enviadas não podem ter qualquer tipo de moldura, assinatura ou qualquer outra            

marca que permita identificar o seu autor. 

4.7- Serão automaticamente desclassificadas as fotografias que fizerem referências desonrosas a 

pessoas, locais, obras culturais ou quaisquer outras obras protegidas por direitos autorais. 

4.8- Igualmente, as fotografias que demonstrarem qualquer tipo de discriminação por conta de 

religião, política, cor, gênero, nacionalidade ou origem étnica, serão imediatamente desclassificadas 

deste Concurso. 

4.9- A fotografia enviada deverá ser de autoria do próprio participante.  

4.10- Cada candidato poderá enviar até 03 (três) fotografias. 
 

5- PRAZO DE INSCRIÇÃO 

Serão avaliadas pela comissão julgadora as fotografias enviadas até as 23h59 do dia 15 de maio de 

2023.  

 
6- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A comissão julgadora será indicada pelo Dr. Roberto Schoueri Jr, Diretor Cultural da Associação                 

Paulista de Medicina de São José dos Campos, e analisará as fotografias mediante os seguintes 

critérios:  

• Pertinência ao tema - (0 a 5 pontos) 

• Criatividade - (0 a 5 pontos) 

• Afetividade - (0 a 5 pontos) 

• Qualidade técnica - (plasticidade, composição e iluminação) (0 a 5 pontos) 
 

Parágrafo Único: As fotos classificadas serão aquelas que obtiverem o maior número de pontos na 

somatória geral. Em caso de empate, vencerá a fotografia que tiver sido inscrita primeiro. 
 

7- DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
7.1- As 10 fotografias consideradas as melhores pela comissão receberão uma menção honrosa deste 

concurso (exposição). O resultado será divulgado no site e nas mídias sociais da APM SJC até uma 

semana antes da data da exposição.  
7.2- Os ganhadores deverão ceder seu nome e imagem para a divulgação do resultado do concurso, 

sem qualquer espécie de ônus ou encargo financeiro para a entidade promotora. 

 

     8- PREMIAÇÃO  
8.1- A premiação será realizada no dia 22 de junho de 2023, na Casa do Médico (Av. São José, 

1187, Centro – São José dos Campos). 

8.2- Serão selecionados os 10 melhores trabalhos fotográficos, dentre os quais sairá uma fotografia 

vencedora, uma segunda classificada e uma terceira classificada: 

• 1º Classificado - Troféu alusivo ao concurso e um jantar 

• 2º Classificado - Troféu alusivo ao concurso 

• 3º Classificado - Placa alusiva ao concurso 

8.3- Todos os autores das 10 fotografias selecionadas receberão certificados de participação no 

Concurso. 

8.4- As 10 fotografias selecionadas serão expostas na Casa do Médico em dimensão de 30x40cm ou 

40x30cm, em papel fotográfico. 

 



 
 

      9- CALENDÁRIO  

O calendário do 1º Concurso de Fotografia - APM SJC 2023 é o seguinte:  

9.1- Prazo para entrega dos trabalhos fotográficos: até às 23h59 do dia 15-05-2023. 

9.2- Período de avaliação das fotografias pela comissão julgadora: 17/5/2023 a 5/6/2023. 

9.3- Os 10 primeiros participantes classificados serão informados até o dia 15/6/2023 por e-mail ou 

WhastApp. 

9.4- Entrega dos prêmios: será realizada na inauguração da exposição “A Medicina ainda é uma 

arte”, no dia 22/6/2023. 

9.5- Local da exposição: Sede da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos.  

Casa do Médico (Av. São José, 1187 – Centro - SJC).  

9.6- Horário da inauguração da exposição: 19h30 

9.7- Período da exposição fotográfica: 22/6/2023 a 22/7/2023.  

 

Parágrafo Único: As datas acima poderão sofrer alterações. Caso isso ocorra, as novas datas serão 

divulgadas com antecedência. 

  

10- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1- Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pela Diretoria da 

Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos.  

10.2- A inscrição no “1º Concurso de Fotografia - APM SJC 2023” implica em total e absoluta 

concordância com todas e quaisquer regras do regulamento e da decisão inapelável do Júri. 

 

  

Participem! Divulguem!  

 

São José dos Campos, 6 de fevereiro de 2023.  

 

 

 

Dr. Othon Mercadante Becker  

Presidente da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos 

 

 

Dr. Roberto Schoueri Jr.  

Diretor Cultural da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos 

 

 

Dr. Pedro Luiz de Brito 

Coordenador do Concurso fotográfico da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos 

 


