
 
 

1° Concurso de Fotografia do Campus dos Malês 
 

O MEU JEITO DE MUDAR O MUNDO 
 
 

Regulamento 
 
 
O 1° Concurso de Fotografia do Campus dos Malês “O Meu Jeito de Mudar o Mundo”, 
desenvolvido pelo Projeto de Extensão Práticas e Vivências da Cultura Nordestina tem 
como objetivo incentivar a arte da fotografia, oportunizando o reconhecimento de talentos, 
o fomento das diversas formas de expressão artística e do alcance dos objetivos e 
diretrizes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – 
UNILAB. 
 
 
DOS PARTICIPANTES 
 
Artigo 1º: Poderão participar toda a comunidade do Campus dos Malês (estudantes, 
técnicos e professores) e moradores da cidade de São Francisco do Conde e seu 
entorno. 
 
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
Artigo 2º: As inscrições são gratuitas e estarão abertas do dia 09/02/2017 
ao dia 14/02/2017. 
 
Artigo  3º: A inscrição deverá ser feita através de formulário eletrônico, pelo site da Unilab  
www.unilab.edu.br ou no link  https://goo.gl/forms/uWVdhfl5pNeVPHhn1 
 
Artigo  4º: Não serão aceitas inscrições de trabalhos pertencentes a terceiros. 
 
 
DOS TRABALHOS 
 
Artigo  5º: As fotos devem ser enviadas para  thiagojs@unilab.edu.br com nome do 
inscrito, categoria e descrição/comentário sobre a foto (local aonde foi tirada e qual 
mensagem desejava passar com ela). 
 
Artigo 6º: Serão aceitas fotografias de celular e máquinas fotográficas. Não é permitido 
artes feitas em computador ou que seja detectado utilização de softwares de edição de 
imagem, como photoshop. 

http://www.unilab.edu.br/
https://goo.gl/forms/uWVdhfl5pNeVPHhn1
mailto:thiagojs@unilab.edu.br


 
Artigo 7º: A exposição das fotos acontecerá entre os dias 15 a 17 de fevereiro de 2017, 
no hall de entrada do Campus dos Malês. Ao se inscrever no concurso o candidato 
concorda em expor a sua obra neste período determinado, sem vínculo de venda, aluguel 
ou cobrança de direitos autorais, pois este concurso não tem fins comerciais, tratando-se 
apenas de um atividade cultural. Ao fim do concurso a Unilab se compromete a não a 
utilizar, reproduzir ou expor a obra com qualquer fim, exceto para fins de divulgação do 
concurso no site da Unilab e nas suas redes sociais, mantendo a devida referência ao 
autor.  
 
Artigo 8º: Cada participante poderá inscrever em quantas categorias quiser, mas com o 
limite máximo de 01 (uma) fotografia por categoria, não podendo ter a mesma foto 
concorrendo em mais de uma categoria. 
 
Artigo 9º: As fotos enviadas devem conter apenas imagens relacionadas a uma das 
categorias, que poderão ser coloridas ou em preto e branco. As fotos que irão concorrer 
deverão ser no formato/extensão jpeg ou png. Será eliminado do concurso qualquer foto 
com fomato/extensão diferente descrita neste edital. 
 
DAS CATEGORIAS 
 
Artigo 10º: As categorias que os participantes poderão se inscrever estão listadas abaixo: 
 

TEMAS CONCEITO 

Relação África-Brasil Relações comerciais e parcerias 
institucionais; Cultura, Sociedade e Arte que 
unem a África e o Brasil; História que 
conecte as duas localizações. 

Nordeste brasileiro Cultura nordestina e as suas influências nas 
comidas, dança, música e na língua. 

São Francisco do Conde Cultura popular, história da cidade e belezas 
naturais do município. 

Campus dos Malês Fotos do Campus dos Malês. 

 
 
DA PREMIAÇÃO 
 
Artigo 11º: Os prêmios serão por vencedores de cada categoria:  
 
Premiação: KIT Universitário: 1 pen drive 16GB; 1 resma de papel ofício A4; conjunto de 
canetas (10 pretas, 10 azuis, 10 vermelhas); 10 canetas marca texto amarelo; 1 
grampeador; conjunto de lapiseiras grafite (1 ponta 0.5, 1 ponta 0.7 e 1 ponta 0.9), 10 
lápis, conjunto de marcadores para quadro branco (5 azuis, 5 pretas, 5 vermelhas). 
 
 
DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO 
 
Artigo 12º: O resultado final deste concurso e a entrega do prêmio serão realizados no 
dia 17/02/2017, no Campus dos Malês, durante o evento MOVIMENTA – UNILAB, 
juntamente com a apresentação das fotos concorrentes ao público. 



SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA 
 
Artigo 13º: A seleção e premiação das fotografias serão realizadas por uma Comissão 
Julgadora composta por três (03) membros, dentre eles, um profissional da área e dois 
convidados da Comissão Organizadora. 
 
Artigo 14º: As fotos serão julgadas pelos critérios de composição artística e mensagem 
transmitida. 
 
 
DOS RECURSOS 
 
Artigo 15º: Os recursos só poderão ser feitos nos casos de conteúdos incompatíveis com 
o proposto pelo edital (foto “fugiu do tema”). Os recursos serão julgados antes do 
resultado final e devem ser feitos por escrito, somente por concorrentes do concurso. 
Posteriormente ao resultado não serão aceitos mais recursos. 
 
I - Os recursos deverão ser julgados pela Comissão Julgadora ao final da apresentação 
das fotos de cada categoria, de forma deferida ou indeferida. A Comissão julgadora é 
soberana no momento do julgamento. Compete a ela avaliar e resolver sobre os casos 
omissos nesta etapa, não cabendo recurso sobre recurso. 
 
II – Se deferido o recurso, a foto será eliminada daquela categoria, mas o inscrito ainda 
pode concorrer em outras. 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 16º: Não poderão concorrer os membros da Comissão Organizadora e Comissão 
Julgadora. 
 
Artigo 17º: A Comissão organizadora e a Comissão julgadora não se responsabilizam por 
qualquer conteúdo exibido indevidamente pelo candidato sem prévia autorização de 
direitos autorais e de imagem, sendo isento também da responsabilidade sobre os 
conteúdos das fotos. 
 
Artigo 18º: A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo 
candidato, de todas as disposições deste regulamento. 
 
Artigo 19º: A inscrição no concurso implica no conhecimento e aceitação dos anexos I e 
II abaixo. 
 
Artigo 20º: Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras deste 
Regulamento. 
 
Artigo 21º: A Comissão organizadora reserva o direito, a seu inteiro critério, de cancelar, 
suspender ou modificar o concurso, especialmente se alguma fraude, falha técnica ou 
outro fator além do controle razoável, prejudicar a integridade ou o correto funcionamento 
do concurso. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 



 
Comissão Organizadora 

 
 

Thiago Jesus Santos 
Adelmária Ione dos Santos 
Felipe dos Santos Gomes 

 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
Eu, inscrito no concurso 1° Concurso de Fotografia do Campus dos Malês, O MEU JEITO 

DE MUDAR O MUNDO, declaro e reconheço sob as penas da Lei nº 9.610/98, ser o único 

titular dos direitos morais e patrimoniais de autor do conjunto de trabalhos em fotografia 

selecionado por este concurso e autorizo a utilização gratuita de reproduções de imagens 

do mencionado conjunto de trabalhos pela Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, para fins de divulgação institucional. Por esta ser a 

expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 

haja a ser reclamado a título de direitos autorais e conexos. 

 
 

ANEXO II 
 

Eu, inscrito no concurso 1° Concurso de Fotografia do Campus dos Malês, O MEU JEITO 

DE MUDAR O MUNDO, declaro que todos os elementos ou tipos de trabalhos propostos 

para a seleção deste concurso não violam qualquer direito de uso de imagem ou de 

propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade 

legal por reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou indiretamente, decorrente da 

exibição ou uso dos trabalhos. 

 
 
  


