MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS SOUSA
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E CULTURA
EDITAL DDE Nº 16 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020
A Diretoria de Desenvolvimento do Ensino do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB – Campus
Sousa), por meio da Coordenação de Extensão e Cultura, torna
público o regulamento da Exposição Fotográfica da III Semana
de Extensão, Ciência, Tecnologia e Inclusões sociais do IFPB –
CAMPUS SOUSA – III CETIS, a ser realizada no período de 16
a 17 de dezembro de 2020.
A exposição fotográfica da III CETIS tem como tema “Reflexos da pandemia no meu
cotidiano”. O objetivo é destacar o cotidiano da comunidade do IFPB campus Sousa durante a
Pandemia da COVID-19 de maneira a representar suas dificuldades, superações, ensinamentos e
contradições. A expectativa é envolver a comunidade do IFPB Campus Sousa em uma exposição
fotográfica, apresentando elementos reflexivos acerca dos novos modos de viver impostos pela
COVID-19 porém numa perspectiva sensível, artística e criativa.
1.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 A exposição fotográfica “Reflexos da pandemia no meu cotidiano”, atividade integrada
ao III CETIS, promovida pelo IFPB Campus Sousa está aberta para discentes e servidores
(docentes, técnicos administrativos e terceirizados) da unidade.
1.2 Cada proponente poderá increver apenas 1 (uma) fotografia de sua autoria criada a partir de
23 de janeiro de 2020, início da quarentena na Paraíba, juntamente com o TERMO DE
CESSÃO DIREITO AUTORAL (já incluído no formulário o momento da inscrição). Caso o
proponente seja menor de 18 anos de idade, deve-se preencher o TERMO DE
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM (Anexo I), Termo de Responsabilidade (Anexo
II) e TERMO DE CESSÃO DIREITO AUTORAL (Anexo III).
1.3 Caso a fotografia mostre imagens com pessoas que possam ser diretamentes identificadas,

será necessário anexar preencher o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
(Anexo I), Termo de Responsabilidade (Anexo II) e TERMO DE CESSÃO DIREITO
AUTORAL (Anexo III), no caso da(s) pessoa (s) fotografada (s), conforme Anexos I, II e III no
fim desse documento.
1.4 Não serão aceitas propostas com que contenham nudez (parcial ou total), sensualidade,
violência, apologia a preconceitos, drogas, referência político-partidária e/ou outro tipo de
conteúdo não recomendado para menores de 18 anos de idade.
1.5 Não há restrições quanto as técnicas utilizadas.
2.

DAS INSCRIÇÕES

2.1 As incrições serão gratuitas e exclusivamente online e estarão abertas de 02/12/2020 a
09/12/2020 através do formulário disponível em https://forms.gle/xHy1bNKjocZEgtf66
2.2 As fotografias deverão ser devidamente identificadas juntamente com a ficha de inscrição,
seguida da autorização de uso da imagem e autorização de uso de imagem de terceiro, caso seja
necessário (conforme itens 1.2 e 1.3).
2.3 O não preenchimento completo dos anexos deste edital, inclusive da assinatura do
proponente, implicará automaticamente no indeferimento da incrição.
2.4 A inscrição nessa seleção implica ao proponente o aceite das condições nela contida.
2.5 Não serão admitidas alterações ou comlementações posteriores após a inscrição submetida.
2.6 A Comissão Técnica terá autonomia na realização da seleção das fotografias para a
exposição e seguirá critérios de originalidade, criatividade, composição, coerência com o tema
deste edital.
3

DO MATERIAL

3.1 Poderão ser enviadas somente fotografias digitais.
3.2 Cada fotografia deverá ser enviada no formato JPG, resolução de 1360px por 768px.
3.3 O concurso abrange fotografias coloridas e em preto e branco.
3.4 Cada fotografia deverá ser nomeada com o nome do proponente e título para a foto.
Exemplo: nome_sobrenome_titulodafoto
4.

DA SELEÇÃO

O processo se dará nas seguintes etapas:
4.1 SELEÇÃO PARA A EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

A comissão organizadora fará a seleção de 30 fotos de acordo com os critérios: criatividade,
originalidade, coerência com o tema e aderência aos objetivos do edital. O resultado das
fotografias

selecionadas

para a

exposição

será divulgado no

dia 15/12/2020

em

https://forms.gle/mQ2xQtvTJ92Ce26S9
4.2 SELEÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE PREMIAÇÃO
A exposição do III CETIS, com as 30 fotos selecionadas pela comissão, será publicada em
https://forms.gle/mQ2xQtvTJ92Ce26S9 e passarão por votação popular através de enquete digital
na página para posterior certificação de premiação das primeiras colocadas. O período da votação
popular será do dia 16/12/2020 ao dia 18/12/2020.
5.

DO RESULTADO

O resultados das 3 (três) fotos mais votadas pela comunidade será divulgado no instagram do
Campus Sousa (@ifpbsousa) no dia 21 de dezembro de 2020.
6.

DA CERTIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO

6.1 Todas as 30 fotos da exposição receberão certificado de participação na exposição.
6.2 As três fotos mais votadas pela comunidade receberão certificado de premiação e serão
publicadas nas redes sociais do campus Sousa.
6.3 A fotografia mais votada pela comunidade, em cada categoria (discente e servidor) terá
publicação na página principal do IFPB e nas redes sociais do campus Sousa.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Não podem concorrer os membros da Comissão Organizadora.
7.2 A certificação atribuída às fotografias não será suscetível de recursos ou impugnações.
7.3 Serão excluídos os proponentes que cometerem qualquer tipo de fraude comprovada, ficando
sujeito à responsabilização penal e civil.
7.4 Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras deste Regulamento.
7.5 A participação no Concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo(a) candidato(a), das
disposições deste regulamento.
7.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
7.7 Informações adicionais poderão ser obtidas através do email: comunicacao.ss@ifpb.edu.br

Sousa, 01 de dezembro de 2020
Comissão organizadora

_______________________

____________________

JOSELMA MENDES DE SOUSA CARNEIRO
Diretrora de Desenvolvimento do Ennsino
IFPB – Campus Sousa

______________________________________
FRANCISCO DE SALES OLIVEIRA FILHO
Coordenador de Extensão e Cultura
IFPB – Campus Sousa
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
DIRETORIA DE CULTURA
III SEMANA DE CIÊNCIA, EXTENSÃO, TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
TEMA: REFLEXOS DA PANDEMIA NO MEU COTIDIANO
ANEXO I – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Eu, <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, RG nº <xxxxxxxxxxxxxxxxx>, CPF
nº

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>,

residente

à

Rua

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, nº <xxxxxxxxxx>, na cidade de
<xxxxxxxxxxxxxxxxx>, AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do menor <nome completo do menor>
sob

minha

responsabilidade)

na

fotografia

sob

o

título

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> do autor <nome completo do
autor> a participar da EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA - REFLEXOS DA PANDEMIA NO MEU
COTIDIANO. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades, para a
finalidade específica de reprodução parcial ou integral; edição; a adaptação e quaisquer outras
transformações; inclusão em fonograma ou produção audiovisual; distribuição; utilização, direta ou
indireta, da obra artística mediante: representação; difusão televisiva; exibição audiovisual,
cinematográfica ou por processo assemelhado; exposição de obras de artes plásticas e figurativas;
inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais
formas de arquivamento do gênero; quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que
venham a ser inventadas. 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 conexos à minha imagem ou a
qualquer outro.
<cidade>, <dia> de <mês> de <ano>.

____________________<assinatura>______________________
<nome do cedente ou responsável>
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ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, <nome completo do pai, mãe ou responsável legal>, CPF sob o nº <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>,
AUTORIZO <nome completo do menor de idade>, CPF sob o nº <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, a
PARTICIPAR da EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA da III CETIS que tem como tema “REFLEXOS DA PANDEMIA NO
MEU COTIDIANO”, submetendo a fotografia sob o título <título da fotografia inscrita>, para

avaliação e possível premiação.

<cidade>, <dia> de <mês> de <ano>.

____________________<assinatura>______________________

<nome do pai, mãe ou responsável>
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ANEXO III – TERMO DE CESSÃO DIREITO AUTORAL
Pelo presente instrumento jurídico particular,
<nacionalidade>,

<estado

civil>,

<profissão>,

RG

<nome completo do cedente>,

nº

<xxxxxxxxxxxxxxxxx>,

CPF

nº

<xxxxxxxxxxxxxxxxx>, domiciliado(a) na <endereço completo – logradouro, nº, complemento, CEP>,
na condição legal de autor e detentor dos direitos autorais sobre a obra de artes visuais, na
modalidade de forografia, intitulada <título da fotografia>, decide pelo presente Termo de Cessão
de Direitos Autorais, em ceder ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba,
sediado(a) na avenida. João da Mata, 256 - Jaguaribe, João Pessoa - PB, 58015-020, CNPJ nº
10.783.898/0001-75, os direitos patrimoniais e de autor referentes à obra de artes visuais na
modalidade de fotografia supramencionada, com fundamento nos artigos 28 a 33 da Lei Federal nº
9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), para a finalidade específica de
reprodução parcial ou integral; edição; a adaptação e quaisquer outras transformações; inclusão em
fonograma ou produção audiovisual; distribuição; utilização, direta ou indireta, da obra artística
mediante: representação; radiodifusão sonora ou televisiva; exibição audiovisual, cinematográfica
ou por processo assemelhado; exposição de obras de artes plásticas e figurativas; inclusão em base
de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de
arquivamento do gênero; quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a
ser inventadas.
<cidade>, <dia> de <mês> de <ano>.
_______<assinatura>_______

< nome do autor/detentor dos direitos autorais >

