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EDITAL PET ENFERMAGEM - UFG - REGIONAL JATAÍ Nº 2/2017 

 

 

ExpoPET: Um olhar sobre o contexto universitário 

 

1. Disposições gerais: 

O ExpoPET é um evento cultural idealizado pelo Programa de Educação 

Tutorial (PET Enfermagem) - UFG - Regional Jataí, que visa fomentar a arte e a 

criatividade de docentes, discentes e técnico-administrativos, por meio de um 

concurso de fotografias que retrate o contexto universitário, onde centenas de 

pessoas estudam e/ou exercem suas atividades laborais. 

 

2.Objetivo: 

Conhecer e apresentar as percepções da comunidade acadêmica sobre a 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí e as diversidades dos cursos de 

graduações. 

Propiciar e estimular a participação da comunidade universitária em projetos 

promovidos pelo grupo PET Enfermagem – UFG – Regional Jataí. 

 

3.Tema: 

3.1 O participante deverá abordar como tema principal “Um olhar sobre o 

contexto universitário”, de acordo com a sua visão e interpretação. 



3.2 A foto deverá registrar quaisquer elementos relacionados à 

universidade, desde que não violem regras internas e éticas de exposição do local 

e/ou materiais e de pessoas. Se for o caso, faz-se necessário o termo de exposição 

de imagem devidamente assinado (Anexo II). 

3.2.2 Pode ser fotografado: espaço físico, infraestrutura, paisagem,  

entre outros. 

 

4. Participantes: 

4.1 Poderá participar deste concurso de fotografias toda comunidade 

universitária, sendo esta composta por: docentes, discentes, técnico-administrativos 

e prestadores de serviços. 

 

5. Inscrições: 

5.1 As inscrições serão realizadas de 04 a 18 de agosto de 2017, por meio 

de preenchimento do formulário de inscrição (Disponibilizado no site 

https://petenfermagem.jatai.ufg.br/), encaminhamento do Termo de 

Responsabilidade e Autorização de Uso de Fotografia (Anexo I). 

5.2 O participante deverá preencher/anexar ao formulário no ato da inscrição: 

5.2.1 Preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site PET 

Enfermagem – UFG- Regional Jataí: (https://petenfermagem.jatai.ufg.br/) 

5.2.2 Anexar o Termo de Responsabilidade e Autorização de Uso de 

Fotografia devidamente preenchidos e assinados, estes deverão ser 

escaneados ou fotografados e enviados no momento da realização da 

inscrição. 

5.2.3 Fotografia em formato JPG em orientação retrato ou paisagem. 

5.3. Após o recebimento do formulário com os documentos solicitados em 

anexo, será enviado ao participante um e-mail de confirmação com o respectivo 

número de inscrição. 

 

6. Requisitos para as inscrições: 

6.1 O participante poderá inscrever no máximo 1 (uma) fotografia, colorida 

ou em preto e branco. 

6.2 O participante poderá se inscrever em apenas uma categoria, sendo 

estas:  

https://petenfermagem.jatai.ufg.br/
https://petenfermagem.jatai.ufg.br/


1) fotografia mais popular, 

 2) fotografia mais criativa  

3) fotografia técnica.  

Em caso de duplicidade de inscrição, o participante será automaticamente 

desclassificado do concurso. 

6.3 Somente serão aceitas fotografias no formato JPG. Não será permitido o 

uso de moldura e/ou quaisquer outros suportes. 

6.4 Não serão aceitas inscrições de montagens fotográficas. 

6.5 As fotos poderão receber tratamento de luz, contraste, cor, matiz, 

enquadramento ou outro que não caracterize foto-montagem. 

6.6 Somente serão aceitas fotografias próprias, sendo desclassificado caso 

seja comprovado o uso indevido da imagem de terceiros. 

6.7 Serão aceitas somente fotografias que estejam de acordo com a temática 

proposta no presente edital.  

6.8 As fotos que permitirem a identificação de pessoas deverão ser 

acompanhadas de uma declaração, onde cada um dos exibidos na imagem deverão 

assinar e autorizar o uso de sua imagem. Para tanto, o participante deverá utilizar o 

formulário de Autorização de Uso de Imagem disponibilizado no anexo II, que 

deverá ser escaneado ou fotografado e enviado no momento da inscrição. 

6.9 Todas as fotografias inscritas poderão ser expostas, veiculadas e 

reproduzidas em publicações e eventos de interesse do grupo PET Enfermagem - 

UFG - Regional Jataí, desde que citada a autoria. 

6.10 Ao realizar a inscrição e envio da fotografia, o autor estará autorizando 

a utilização do seu trabalho da forma acima descrita, sem qualquer tipo de 

compensação ou remuneração. 

6.11 Ao inscrever-se, o autor aceita, explicitamente, o presente 

regulamento, assim como reconhece a soberania da Comissão Julgadora do 

Concurso. 

 

7.Seleção 

7.1 As fotografias serão avaliadas por uma comissão julgadora composta 

por 03 (três) membros, sendo eles: 01 (um) fotógrafo profissional, 01 (um) 

representante bolsista do PET Enfermagem - UFG - Regional Jataí e 01 (um) 

profissional da área de artes visuais.  



7.2 Os avaliadores não terão acesso aos nomes dos candidatos durante o 

julgamento das fotos, visto que cada fotografia, no ato de inscrição será renomeada 

com o título da fotografia e o número de inscrição do participante.  

7.3 As fotografias serão avaliadas em diferentes categorias pela comissão 

julgadora, sendo estas: fotografia mais popular, fotografia mais criativa e fotografia 

técnica. 

7.4 Segue no anexo III, do presente edital os critérios gerais que serão 

analisados pela comissão julgadora. 

 

8. Divulgação dos resultados e premiação  

8.1 A divulgação do resultado será no dia 28 agosto de 2017, durante uma 

exposição realizada no saguão do Restaurante Universitário – Câmpus Jatobá- 

Jataí.  

8.2 Será premiado o PRIMEIRO classificado de cada categoria com o valor 

de R$100,00 (cem) reais. 

8.3 A foto mais técnica terá, além do valor em dinheiro, uma semana de 

curso prático de fotografia com a empresa Dan Cunha fotografias. 

8.4 A premiação será entregue no Restaurante Universitário às 12:00h do 

dia 25 de agosto de 2017. Solicitamos que todos os participantes compareçam no 

local e data supracitados. 

 

9.Disposições finais 

9.1 A participação no concurso implicará na aceitação das normas contidas 

neste Edital. 

9.2 O participante será desclassificado do concurso caso haja o 

descumprimento de quaisquer regras deste Regulamento. 

9.3 Todos os participantes do concurso asseguram desde já que são os 

detentores dos direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva fotografia. 

9.4 Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, deverão 

autorizar a veiculação de seus nomes e fotografias, bem como, permitirão ao grupo 

PET Enfermagem - UFG - Regional Jataí a utilização ou divulgação das imagens 

inscritas no concurso em exposições, eventos institucionais, mídia impressa 

(banners, faixas, entre outros), mídia eletrônica (vídeos, entre outros), internet 

(redes sociais, entre outros), divulgação científica, relatórios, entre outros, desde 



que esses usos não tenham finalidade comercial e que os autores sejam 

identificados. Sendo esta utilização sem limite de tempo e sem incidência de 

quaisquer ônus para o grupo promotor da ação. 

9.5 Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, são os 

exclusivos responsáveis por eventuais reivindicações de terceiros acerca da autoria 

das fotografias, assim como, pela obtenção de autorização referente às 

propriedades, objetos, bens, locais e pessoas contidas na imagem. 

9.6 A comissão julgadora é soberana e a ela compete apreciar e avaliar os 

casos omissos do presente edital. 
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE FOTOGRAFIA 

 

          A presente autorização refere-se utilização da fotografia pelo Programa de 

Educação Tutorial PET Enfermagem - UFG - Regional Jataí, sem qualquer ônus, em 

mídia impressa (banners, faixas, entre outros), e mídia eletrônica (vídeos, entre outros), 

internet (redes sociais, entre outros), divulgação científica, relatórios, entre outros. 

        Eu, ______________________________________________________, portador do 

documento de identidade nº __________________ e do CPF nº ___________________, 

declaro que:  

1. Autorizo o uso da minha fotografia para a participação no projeto cultural intitulado, 

“ExpoPET: Um olhar sobre o contexto universitário”, realizado pelo grupo PET 

Enfermagem - UFG - Regional Jataí.  

2. Comprometo-me a não exigir nenhum tipo de compensação ou remuneração sobre o 

direito do uso da imagem acima descrito. 

3. Reconheço que a fotografia será  veiculada pelo Programa de Educação Tutorial PET 

ENFERMAGEM - UFG-Regional Jataí, não cabendo reclamações de direitos da 

fotografia por mim produzida. 

4. Estou ciente do Regulamento do concurso de fotografia do PET Enfermagem - UFG - 

Regional Jataí.  

5. Estou ciente de que posso, posteriormente, ser responsabilizado civil, penal ou 

administrativamente, a qualquer tempo, sobre danos materiais ou morais que possam 



advir do uso das reproduções inadequadas da imagem, isentando de qualquer 

responsabilidade o PET Enfermagem - UFG- Regional Jataí. 

          Por esta ser a expressão da minha vontade assino a presente autorização. 

 

Jataí (GO), ____ de _______________  de 2017 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 
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ANEXO II 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

          Eu, __________________________________________________, portador 
do documento de identidade nº _____________ e do CPF nº ________________, 
autorizo o uso de minha imagem na fotografia titulada como 
______________________________________________ (título da fotografia) 
fotografada por __________________________________________ (nome do 
autor da imagem), portador do documento de identidade nº _____________ e do 
CPF nº ________________, de acordo com os Direitos Autorais preconizados na 
Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, sendo permitido que a fotografia seja 
divulgada ao público em geral, abrangendo o uso da imagem em todo território 
nacional e no exterior, das seguintes formas: folhetos em geral; folder de 
apresentação científica e/ou eventos; redes sociais; sites; cartazes; mídias 
eletrônicas, entre outros. 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 relacionados à minha imagem e assino a presente autorização. 
 

Jataí (GO), ____ de _______________  de 2017 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do declarante 
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ANEXO III 

CRITÉRIOS GERAIS PARA ANÁLISE DA COMISSÃO JULGADORA DO 

CONCURSO 

 

1) Cada participante poderá inscrever apenas 01 (uma) fotografia; 

2) A fotografia deverá ter coerência temática, ser inédita e nunca publicada em outro 

concurso; 

3) A fotografia poderá ser preto-branco e/ou colorida; 

4) A fotografia não poderá apresentar efeitos digitais, como por exemplo, borda e 

distorções; 

5) Na fotografia não poderá haver inserção de imagens de terceiros, tendo que ser 

de autoria própria; 

6) A fotografia deverá ser entregue em meio digital, no formato “jpg”; 

7) As fotografias poderão ter orientação “retrato” ou “paisagem”, ou seja, ter sua 

composição no formato vertical ou horizontal; 

8) Cada fotografia, no ato de inscrição, será renomeado com o título da fotografia e 

o número de inscrição do participante; 

9) A inscrição no concurso implica na autorização para eventual publicação e/ou 

divulgação da fotografia por parte da comissão organizadora, sem qualquer 

ressarcimento para o autor da imagem; 



10) A fotografia que não atender às especificações previstas nos subitens anteriores 

será desclassificada; 

11) O participante no ato de inscrição, deve submeter a foto em uma categoria 

específica, ficando a critério do autor: fotografia mais popular, fotografia mais 

criativa e fotografia técnica; 

12) Todas as fotografias serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta 

por 03 (três) membros, dentre eles: 01 (um) fotógrafo profissional, 01 (um) 

representante bolsista do PET Enfermagem Regional Jataí, 01 (um) profissional da 

área de artes visuais; 

13) A Comissão Julgadora terá acesso apenas às fotografias sem a identificação 

dos responsáveis pelas mesmas. O mesmo critério será adotado para a votação das 

fotografias pela internet; 

14) Caberá a comissão julgadora classificar 01 (uma) fotografia de cada uma das 03 

(três) categorias, para premiação, sendo elas: fotografia mais popular, fotografia 

mais criativa e fotografia técnica; 

15) A comissão organizadora e de análise e avaliação tem resguardado o direito de 

escolha dos critérios de seleção e premiação, não cabendo recursos aos 

participantes envolvidos na mesma; 

16) A comissão julgadora estabelecerá uma nota de 0 a 10 em cada fotografia, de 

acordo com critérios pré-estabelecidos. A relação dessas notas será divulgada, no 

encerramento do concurso, no site do grupo PET Enfermagem - UFG - Regional 

Jataí. 

 

● Critérios específicos para fotografia mais curtida: 

a) As fotografias deverão ser inéditas; 

b) As mesmas serão publicadas no Facebook do grupo PET ENFERMAGEM - UFG 

- Regional Jataí no dia 20 de agosto, a fotografia com o maior número de “Curtidas / 

likes” até às 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia de 23 

agosto de 2017, será premiada com o título de fotografia mais popular; 

c) Em caso de empate, o fotógrafo profissional atribuirá notas, tendo como pré-

requisito a qualidade da imagem publicada; 



d) Atender todos os critérios gerais, mencionados acima. 

 

● Critérios para fotografia mais técnica: 

a) Serão analisados os seguintes critérios: elementos de linguagem fotográfica 

(focalização, enquadramento, iluminação, equilíbrio e composição) e fotografia 

inédita; a fotografia que melhor corresponder estes critérios, será premiada como a 

fotografia mais técnica deste concurso. 

b) Atender todos os critérios gerais, mencionados acima. 

 

● Critérios para fotografia mais criativa: 

a) Nessa categoria serão considerados os seguintes critérios: vinculação com o 

tema do concurso, originalidade, ineditismo e criatividade. 

b) Atender todos os critérios gerais, mencionados acima. 

 


