
 
CONVOCATÓRIA PARA LEITURA DE PORTFÓLIO DO  

FESTIVAL DE FOTOGRAFIA DE PARANAPIACABA FFP21 

  
1. DO OBJETO 
 

1.1. A leitura de portfólio é uma atividade de formação fundamental, pois permite 
que fotógrafos e curadores se conheçam, troquem experiências, referências e 
contatos. Os leitores auxiliam os fotógrafos no desenvolvimento de seus 
trabalhos, possibilitando o direcionamento das propostas e pesquisas 
apresentadas, contribuindo para uma maior profissionalização do participante. 
 

1.2. Compreendendo a importância desta atividade, o Festival de Fotografia de 
Paranapiacaba FFP21 realiza uma chamada aberta para leitura de portfólio 
gratuita no campo documental e artístico para fotógrafos, fotógrafas e fotógrafes 
afrodescendentes, indígenas, mulheres, pessoas não-binárias, jovens até 35 
anos, pessoas com deficiência e pessoas que vivem em condições de baixa renda. 
 

1.3. Serão selecionados 12 (doze) participantes. 
  
2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. Poderão se inscrever fotógrafos, fotógrafas e fotógrafes afrodescendentes, 
indígenas, mulheres, pessoas não-binárias, jovens até 35 anos, pessoas com 
deficiência e pessoas que vivem em condições de baixa renda. 
 

2.2. As inscrições poderão ser realizadas no período de 20 de março a 12 de abril 
de 2021, exclusivamente pelo formulário online disponível no link 
http://bit.ly/leitura21  
 

2.3. Para efetuar a inscrição, o participante deverá: 
 

a) Preencher o formulário online com os seguintes dados: 
E-mail, nome completo, data de nascimento, telefone, endereço completo, perfil 
do Instagram (se possuir) e a qual dos grupos permitidos para inscrição pertence. 
 

b) Anexar no formulário online 1 (um) arquivo em PDF com o portfólio contendo 
10 (dez) fotografias. 
 

c) Anexar no formulário online 1 (um) arquivo em PDF contendo uma mini 
biografia e um texto sobre o conjunto de imagens do portfólio. O arquivo deve 
ter no máximo 2 laudas. 
 

d) Indicar 1 (um) nome da equipe de leitura que gostaria de conversar. 
 

http://bit.ly/leitura21


 
2.4. Não serão aceitas inscrições realizadas depois do prazo. 
  
3. DA LEITURA DE PORTFÓLIO 
 

3.1. As leituras de portfólio serão realizadas pelos seguintes profissionais com 
notório saber de fotografia: 
Denise Camargo;  
João Roberto Ripper;      
Nair Benedicto; 
Rosely Nakagawa. 
  
3.2. As leituras serão realizadas no dia 17 de abril de 2021, das 10h às 13h, através 
das plataformas digitais do Festival. 
 

3.3. Cada participante terá seu portfólio analisado por 3 (três) leitores, sendo 1 
(um) profissional selecionado pelo participante e 2 (dois) pela equipe do FFP21, 
podendo permanecer até 15 minutos com cada leitor. 
 

3.4. Os horários das leituras serão definidos pelo festival dentro do período 
informado no item 3.2. 
  
4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

4.1. O resultado desta seleção será divulgado no dia 15 de abril de 2021 no site, 
Instagram e Facebook do Festival. 
 

4.2. Os contemplados receberão a notificação com os horários das leituras via e-
mail. 
 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

5.1. Quaisquer dúvidas sobre a leitura de portfólio ou sobre o presente 
regulamento devem ser encaminhadas para o e-mail 
convocatorias.ffp@gmail.com 
 

5.2. Lembramos que cada pessoa deverá assumir toda reponsabilidade sobre a 
autoria de suas fotos. 
 

5.3. O ato de participação comprovará o total conhecimento e a aceitação 
integral dos termos e das condições deste regulamento. 
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