
Regulamento
Workshop Olhar Saudável

1. O Workshop Olhar Saudável é um curso de Fotografia de Gastronomia criado pelos 
idealizadores do Projeto Olhar Saudável - O Rio Saudável e Sustentável no Circuito 
Carioca de Feiras Orgânicas, com o objetivo de promover a sustentabilidade, o consumo 
consciente e a produção de orgânicos na Cidade do Rio de Janeiro, além de divulgar o 
trabalho dos agricultores familiares e estimular a arte da fotografia especializada em 
gastronomia. O resultado será a publicação de um livro de arte sobre gastronomia saudável e 
sustentável no Rio de Janeiro, para valorizar e divulgar o trabalho de fotógrafos 
especializados na área.

2. Dos participantes
2.1 4.1. A inscrição para a bolsa é aberta a todos aqueles que completarem as etapas e enviarem 
toda a documentação no ato de inscrição.
2.2 Quanto à nacionalidade dos concorrentes, devem estes residir no Brasil. Terão preferência 
portfólios de trabalhos realizados no Estado do Rio de Janeiro.
2.2 Os participantes se comprometem a participar de e a comparecer a todas as etapas do curso. 
Aquele que faltar a uma ou mais etapas, pode, como sanção, não receber o certificado de 
conclusão e/ou ter seu nome omitido na publicação. 
2.3 A bolsa para o workshop é integral, ficando os participantes responsáveis por quaisquer 
outros investimentos necessários para a participação do mesmo (como transporte, alimentação, 
seguro de equipamento etc.).
2.4 O participante deverá, como pré-requisito, ter formação básica em fotografia e equipamento 
profissional ou semi-profissional, com lente 50mm ou 100mm. Os alunos que tiverem lente macro 
devem explicitar na ficha de inscrição (disponibilizada ao final deste documento).

3. Das Vagas
3.1 Serão abertas 12 (doze) vagas para o Workshop Olhar Saudável.
3.2 As 12 (doze) vagas serão gratuitas.
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4. Das Inscrições
4.2 O prazo de inscrição será de uma semana, a partir da divulgação das vagas. A divulgação será 
feita em redes sociais e compartilhada em diversos canais de divulgação.
4.3 As inscrições estão abertas do dia 15 de março até 23 de março de 2018, às 23:59 (horário de 
Brasília).
4.4 As inscrições são gratuitas.
4.5 A inscrição só será validada se todas as etapas forem cumpridas.
4.6 O ato de inscrição no processo seletivo implica na aceitação pelo artista de todas as condições 
deste Regulamento.
4.7 Ao inscrever-se, o artista autoriza a Comissão Organizadora a reproduzir total ou 
parcialmente o material enviado (imagens, vídeos e textos) para utilização na divulgação do 
Projeto.
4.8 Ao ser selecionado, o artista autoriza a Comissão Organizadora a reproduzir total ou 
parcialmente todo o material produzido durante a participação no Projeto.
4.9 3.4 Não serão aceitas inscrições realizadas por correio ou pessoalmente.

5. Da Documentação Obrigatória
5.1  Os interessados em participar do Projeto Olhar Saudável – O Rio Saudável e Sustentável no 
Circuito Carioca de Feiras Orgânicas devem encaminhar, no ato de inscrição, as informações e 
o s d o c u m e n t o s a b a i x o i n d i c a d o s , t o d o s e m f o r m a t o P D F , p a r a o e m a i l 
olharsaudavelrio@gmail.com, com o assunto “Inscrição Olhar Saudável”:

• Ficha de inscrição (disponibilizada no final deste regulamento) impressa ou fotocopiada 
devidamente preenchida e assinada;

• Cópia da Carteira de Identidade;
• Portfólio temático com no mínimo 2 (duas) e no máximo 5 (cinco) imagens de fotografia de 

comida;
• Vídeo de, no máximo, 1 minuto, declarando o porquê de querer participar do projeto (o 

artista, ao se inscrever, também autoriza a Comissão Organizadora a reproduzir total ou 
parcialmente o vídeo enviado em quaisquer canais utilizados pelo projeto). 

6. Da Comissão Organizadora
6.1 A Comissão de Seleção será formada pelos idealizadores do projeto - os Chefes de Cozinha 
Joca Mesquita e Ciça Roxo, pelo Fotógrafo e Mestre do Workshop, Berg Silva, e pela 
Produtora Cultural e Proponente do Projeto, Carol Graciosa.
6.2. Cabe à Comissão:

• Avaliar as inscrições;
• Selecionar 12 (doze) artistas que farão parte do Workshop Olhar Saudável;
• Selecionar os trabalhos que farão parte da publicação – todos os trabalhos produzidos 

poderão ser usados no projeto. 
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7. Da Divulgação do Resultado
7.1 A lista dos artistas selecionados será divulgada no dia  30 de março de 2018,  no site do Projeto 
Olhar Saudável [www.olharsaudavelrio.com], em suas mídias sociais (Facebook e Instagram) e 
compartilhadas em diversos canais de divulgação.
7.2 Os artistas selecionados serão formalmente comunicados via e-mail pela organização do 
evento.

8. Da Participação no Projeto
8.1 Os 12 (doze) selecionados terão suas obras divulgadas no projeto. 
8.2 Somente as obras escolhidas participarão da publicação impressa, podendo, ou não, 
participar da publicação eletrônica.

9. Das Etapas
9.1 O workshop é composto das seguintes etapas:

• Participação na palestra sobre o projeto, em data a ser agendada, no período da manhã.
• Aula de Fotografia de Gastronomia em estúdio, com cerca de 8 horas de duração, no dia 07 

de abril de 2018. A Organização do Projeto reserva-se o direito de remarcar a data, em outro 
sábado.

• Aula prática em duas feiras do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas - em uma da Zona 
Norte e outra na Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro.

• Participação no evento ‘Um Chef na Feira’.
• Participação no lançamento do livro.

10. Das Disposições Finais
10.1 A organização do Projeto Olhar Saudável reserva-se o direito de documentar todas as etapas 
da realização do projeto para eventual utilização do material na divulgação do mesmo.
10.2 A assinatura da ficha de inscrição, disponibilizada ao final deste documento, implica na 
aceitação integral deste Regulamento. 
10.3 É de responsabilidade única e exclusiva do artista inscrito a veracidade das informações por 
ele prestadas no ato de inscrição e a observância e regularização de toda e qualquer questão 
concernente à Lei de Direitos Autorais (Lei Federal nº 9.610) no que se refere à documentação 
encaminhada, bem como às obras apresentadas no Projeto Olhar Saudável.
10.4 As decisões dos Organizadores do Projeto Olhar Saudável são soberanas e irrecorríveis.
10.5 Os casos omissos relativos a este regulamento serão decididos pela Organização do Projeto 
Olhar Saudável.
10.6 Dúvidas referentes ao Projeto Olhar Saudável devem ser encaminhadas ao email
olharsaudavelrio@gmail.com.

Mais informações: www.olharsaudavelrio.com 
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Ementa
Neste curso dividido em aulas teóricas e práticas, o aluno aprende a fotografar tanto em estúdio, 
quanto em ambientes abertos, com luz natural ou dirigida. Como enquadrar, compor o ambiente 
e iluminar para que os alimentos in natura fiquem atraentes e os pratos pareçam ainda mais 
apetitosos. 
O pré-requisito é ter formação básica em fotografia e equipamento profissional ou semi-
profissional, com lente 50 mm ou 100 mm (a utilização de lente macro faz diferença). O 
equipamento de luz é fornecido pelo workshop.

Temas propostos:
• Introdução: A Importância da Fotografia na Gastronomia
• Abordagem Metodológica: 

 Iluminação e Fotografia de Gastronomia. Profundidade, Brilho e Textura.
• Fotografando com Luz Natural
• Composição, produção e veiculação da informação
• Iluminação com luz dirigida 
• Fotografando na Prática 1- Entrada  

 Pratos montados por um Chef Convidado serão fotografados por todos da turma.
• Análise das Fotos projetadas em TV Plana
• Fotografando na Prática 2- Prato Principal 

 Com prato montado para fotos, os alunos verão algumas possibilidades de iluminação e 
 composição.

• Análise das Fotos projetadas em TV Plana
• Avaliação do Workshop

Atenção: 
O workshop terá um número máximo de 12 (doze) participantes.
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Ficha de Inscrição
N° de inscrição .................................. (para preenchimento da Organização do Projeto)

Nome artístico ______________________________________________
Nome completo ______________________________________________
Data de nascimento .............../............/................
Naturalidade __________________UF _______
RG ______________________________________________
CPF ______________________________________________
Gênero ______________________________________________
Endereço ______________________________________________
Bairro ______________________________________________
Cidade ________________________________________  Estado __________________
CEP __________________
Telefone ______________________________________________
E-mail ______________________________________________
Website ______________________________________________
Tipo de equipamento: _________________________________________________________

Declaro para os devidos fins estar ciente do regulamento do Workshop do Projeto Olhar 
Saudável e que estou de acordo com ele.

Data ____________________________________

Assinatura do artista ______________________________________________________
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