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I MOSTRA FOTOGRÁFICA “O MUNDO DO TRABALHO” 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO 

PARÁ 

EDITAL DE INSCRIÇÃO - REGULAMENTO 

1. DA REALIZAÇÃO 

A Divisão de saúde e qualidade de vida da Unifesspa promoverá a I MOSTRA 

FOTOGRÁFICA “O MUNDO DO TRABALHO”, a realizar-se no III Encontro de 

Saúde Mental dos Servidores da Unifesspa e será aberta a todos os servidores 

da instituição.  

2. DO OBJETIVO 

A I MOSTRA FOTOGRÁFICA “O MUNDO DO TRABALHO” tem como 

objetivo promover a produção artística visual na linguagem fotográfica 

oportunizando aos servidores, um momento de integração, permitindo ações 

artísticas e culturais, incentivando, aprimorando e desenvolvendo a cultura 

visual, revelando talentos e valorizando trabalhos realizados no âmbito de 

vivências artísticas. Além disso, promover abertura de espaço para exposição e 

incentivo à produção de fotografia, atentando para o fato de que a imagem pode 

ser também uma forma de conhecimento articulada com o ensino, a pesquisa e 

a extensão. 

A exposição que vem sob o tema “O Mundo do Trabalho” visa apresentar 

o olhar dos servidores sobre as diversas atividades de trabalho. As fotos 

selecionadas serão expostas nos espaços do III Encontro de Saúde Mental 

dos Servidores da Unifesspa. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições para a I MOSTRA FOTOGRÁFICA “O MUNDO DO 

TRABALHO”, poderão ser efetuadas através da ficha de inscrição disponível no 

link enviado por e-mail (ANEXO) a todos os servidores, que deverá ser 

preenchida e impressa. 

3.2 No ato da inscrição para a I MOSTRA, o participante deverá enviar em 

envelope lavrado, a fotografia, bem como a Declaração de Autoria de Cessão de 

Uso de Imagem e a inscrição (ANEXO) assinada. 
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3.3. É de inteira responsabilidade do fotógrafo inscrito a eventual remuneração 

ou crédito de uso de imagem das pessoas constantes nas fotografias, eximindo-

se os organizadores de qualquer responsabilidade. De igual modo, é de inteira 

reponsabilidade do participante, a posse de Termo de Autorização de Uso de 

Imagem, devidamente assinado por cada uma das pessoas fotografadas, ou de 

seus responsáveis quando se tratar de menor de idade. 

3.4. O período de inscrição será 01 de agosto a 30 de agosto de 2018, podendo 

ser prorrogado, quando a comissão organizadora entenda ser necessário, 

divulgando e comunicando nas mídias institucionais.  

4. DAS NORMAS 

4.1 Para Inscrição 

4.1.1 A I MOSTRA FOTOGRÁFICA “O MUNDO DO TRABALHO” aborda a 

fotografia autoral. 

Dessa forma, o autor deve ser o propositor da fotografia. 

4.1.2 As fotografias concorrentes podem ser feitas com qualquer tipo de câmera 

fotográfica: compacta, analógica ou digital, celular, semiprofissional ou 

profissional. 

4.1.3 As fotografias podem ser feitas em qualquer cor e receber tratamento 

posterior, a critério do autor/proponente, desde que não descaracterize o 

conteúdo fotográfico. 

4.1.4 As imagens devem prever que seu tamanho final de ampliação será de 20 

x 30 cm, indicando o direcionamento horizontal ou vertical. 

4.1.5 O proponente poderá enviar até 3 imagens em sua inscrição (dípticos e 

trípticos não contam como trabalho único). 

4.2 Para Participação 

4.2.1 As fotografias aprovadas para a Mostra devem ser ampliadas em PAPEL 

FOTOGRÁFICO FOSCO, tamanho 20x30cm sem borda. 

4.2.2 Cada fotografia, deverá ser acondicionada em envelope/embalagem 

lacrada e entregue à Organização do III Encontro de Saúde Mental dos 

Servidores da Unifesspa.  

4.2.4 O autor da fotografia deve ser servidor da UNIFESSPA.  
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5. DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

5.1. O ato da inscrição do concorrente importa para todos os efeitos, em termo 

de autorização, dos direitos de uso de imagem do candidato aos organizadores 

da I MOSTRA FOTOGRÁFICA “O MUNDO DO TRABALHO”, a partir da 

assinatura da Declaração de Autoria e Cessão de Uso de Imagem (Anexo) 

6. DA SELEÇÃO 

6.1 As fotografias serão selecionadas levando em consideração seus aspectos 

técnicos, estéticos, criativos e compositivos, além de originalidade e nível de 

comunicação visual. 

6.2 A seleção das imagens que trata este edital será realizada por uma comissão 

formada por profissionais de áreas de trabalham com imagem e com a 

participação da coordenação da I Mostra, e compreenderá as seguintes etapas: 

6.2.1 Recebimento da inscrição da Mostra no prazo estipulado no ítem 3; 

6.2.2 Avaliação segundo os critérios: a) adequação da imagem ao tema da 

Mostra; b) qualidade técnica; e c) qualidade estética. 

6.2.3 Número de imagens de acordo com o espaço físico da exposição. Caso o 

número de imagens escolhidas seja superior à capacidade física da exposição, 

será selecionada apenas 1 (uma) imagem de cada participante. 

6.3 As imagens deverão ser inéditas, não sendo aceito qualquer tipo de cópia 

e/ou reprodução de imagens já existentes e que tenham sido utilizadas e/ou 

premiadas em outras exposições do gênero. 

6.4 Só serão passíveis de seleção aquelas fotografias cujos autores sejam 

servidores da Unifesspa.  

6.5 A avaliação e notas serão dadas pelos jurados do dia 03/09/2018 a  

07/09/2018 e o ganhador divulgado e premiado no dia 11/09/2018  no III 

Encontro de Saúde Mental dos Servidores da Unifesspa. 

7 DO ORÇAMENTO 

Os recursos para realização, impressão e confecção do material fotográfico a ser 

exposto na I MOSTRA FOTOGRÁFICA “O MUNDO DO TRABALHO”, dentro da 

programação do III Encontro de Saúde Mental dos Servidores da Unifesspa, 
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selecionados neste edital, serão de responsabilidade de cada participante 

proponente. 

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 A simples inscrição do candidato pressupõe aceitação e concordância com 

todos os termos do presente regulamento. 

8.2 Todos os participantes aprovados receberão certificados de participação. 

8.3 Os participantes da I MOSTRA FOTOGRÁFICA “O MUNDO DO TRABALHO” 

autoriza expressamente a organizadora do evento, a expor/utilizar seus nomes 

e suas imagens, caso assim seja necessário. 

8.4 Os participantes NÃO RECEBERÃO nenhum tipo de remuneração em 

função do uso, exposição/utilização de seus nomes, suas imagens e sua(s) 

fotografia(s) ou por qualquer outra razão. 

8.5 O PRIMEIRO LUGAR apurado pela soma das notas no concurso da I 

MOSTRA FOTOGRÁFICA “O MUNDO DO TRABALHO” terá sua foto publicada 

no Jornal impresso Correio do Tocantins como também ganhará um curso de 

Fotografia com Lucas Almeida.  

8.5 O participante garante, na ficha de inscrição, a originalidade e autenticidade 

da fotografia de sua autoria, e também declara não haver qualquer restrição ou 

embaraço à sua exposição, publicação em livro e/ou sua divulgação na mídia. 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O envio da inscrição implicará na concordância e aceitação de todas as 

condições do presente Regulamento, por parte do inscrito. 

9.2 O não cumprimento de qualquer cláusula deste regulamente implicará na 

não seleção do participante e sua(s) fotografia(s). 

9.3 Todos os casos não previstos nesse regulamento serão resolvidos 

diretamente pela Comissão da I MOSTRA FOTOGRÁFICA “O MUNDO DO 

TRABALHO”. 

9.4 Constitui anexo deste edital, dele fazendo parte integrante: 

a) Anexo II – Declaração de autoria e cessão de uso de imagem. 

 b) Anexo II –  Ficha de inscrição 
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Comissão Organizadora da I Mostra Fotográfica 

 

 

Angeli  Pena Galvão Fonseca  

Dhene Almeida  Pacheco 

Dair Souza da Silva 

Juliana Alexandrino Lima Costa 

Poliana Gonçalves Ferreira ( Organizadora do III Encontro de Saúde Mental 

dos Servidores da Unifesspa. 

Sheila Freire de Oliveira  

 

 

Jurados convidados: 

 

1. Sheila Freire de Oliveira (DSQV) 

2. Patrick Roberto (Grupo Correio) 

3. Lucas Almeida (Fotógrafo) 

4. Prof. Dr. Alexandre Silva dos Santos Filho (Diretor do ILLA) 

 

 


