MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Extensão e Cultura
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7922
cultura.proec@ufabc.edu.br

Chamada para submissão de fotografias para Ocupação Artística Especial 2017.
EDITAL Nº 021/2017 - CHAMADA PARA OCUPAÇÃO ARTÍSTICA ESPECIAL
DIA DO SERVIDOR PÚBLICO E DA SERVIDORA PÚBLICA

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) da Universidade Federal do ABC
(UFABC) torna pública a presente chamada para submissão de fotografias para a
Ocupação Artística – Especial Dia do Servidor Público e da Servidora Pública.
A ação tem caráter cultural e pretende praticar, conforme indicado na Resolução nº
006/2016 do Comitê de Extensão e Cultura da ProEC:

a) a dimensão cidadã da cultura, que promove e estimula o acesso e a fruição do
público de forma igualitária e universal;
b) a dimensão simbólica da cultura, que protege e promove a diversidade cultural, ou
seja, a manifestação e a expressão cultural, individual ou coletiva, de todos os grupos
étnicos e sociais.

1. DO OBJETO
O

objeto

desta

chamada

é

o

recebimento

de

fotografias

digitais,

não

necessariamente inéditas, de autoria de servidores e servidoras da UFABC, com o objetivo
de compor a Ocupação Artística – Especial Dia do Servidor Público e da Servidora Pública,
a ser realizada no Bloco A da UFABC, campus Santo André, entre os dias 20 de Outubro de
2017 e 20 de Dezembro de 2017.

2. DO TEMA DAS FOTOGRAFIAS
As fotografias deverão atender a 01 (um) dos seguintes temas:

Tema 01: “O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe
para a gente é no meio da travessia” (João Guimarães Rosa em
Grande Sertão Veredas)
Tema 02: “Entre mim e mim, há vastidões bastantes” (Clarice
Lispector no poema Noções)
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Tema 03: “Mundo mundo vasto mundo / se eu me chamasse
Raimundo/seria uma rima, não seria uma solução./ Mundo mundo
vasto mundo / mais vasto é meu coração.” (Carlos Drummond de
Andrade no Poema de sete faces)
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar desta chamada todos os servidores e todas as servidoras
(Técnicos/as Administrativos/as e Docentes), assim como funcionários/as terceirizados/as
da UFABC.

4. DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser feitas por meio deste link até o dia 02 de Outubro de
2017.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS
5.1. Serão aceitas fotografias em formato digital com extensão JPEG.
5.2. A fotografia deverá ser identificada com um nome artístico, apresentado como
nome do próprio arquivo digital JPEG, com o máximo de 25 (vinte e cinco) caracteres.
5.3. Na produção dos trabalhos fotográficos, os/as participantes poderão utilizar ou
não os recursos dos programas de tratamento de imagem para sua edição, mas não
serão aceitas ilustrações digitais.
5.4. As fotografias poderão ser em preto e branco ou em cores, trabalhadas na
horizontalidade ou na verticalidade.
5.5. As fotografias inscritas deverão atender obrigatoriamente ao 01 (um) dos temas
da presente chamada, conforme item 02.
5.6. As fotografias deverão atender ao padrão de tamanho 3.500 pixels do maior
lado, com resolução de 300 DPIs e qualidade máxima.
5.7. Após efetuar as inscrições, as fotografias deverão ser entregues na ProEC do
Bloco B do campus SA (pessoalmente ou via malote) gravadas em arquivo em CD, DVD ou
em pen-drive ou enviada para o e-mail: ocupacaoartisticaufabc@gmail.com.
5.8. No momento da entrega ou do envio da fotografia, é obrigatória a entrega
(digital ou impressa) do Anexo I devidamente assinado pelo/a responsável pela inscrição.
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5.9. Só serão recebidas e aceitas as fotografias cujos/as autores/as já tiverem
efetuado a inscrição no link indicado no item 04.

6. DOS DIREITOS AUTORAIS
6.1. As fotografias deverão ser de exclusiva autoria do/da responsável pela
inscrição.
6.2. Ao se inscrever, o/a participante declara que é autor/a da imagem enviada para
esta chamada, respondendo penal e civilmente por esta informação, isentando a UFABC de
qualquer responsabilidade.
6.3. É reservado à UFABC o direito de uso e publicação da imagem, nas diversas
mídias, das fotografias inscritas nesta chamada, sem que isso implique qualquer forma de
pagamento posterior de direitos autorais.

7. DAS OBRIGAÇÕES
7.1. As fotografias que apresentam pessoas que possam ser diretamente nelas
identificadas deverão ser acompanhadas de sua(s) respectiva(s) autorização(ões) de uso
de imagem, conforme Anexos II e III desta chamada.
7.2. As fotografias que apresentam objetos privados não disponíveis em ambientes
públicos ou obras intelectuais deverão ser acompanhadas de sua(s) respectiva(s)
autorização(ões) de uso de imagem.
7.3. As fotografias inscritas deverão respeitar as normas da Legislação Brasileira,
em especial o Código de Ética do Serviço Público, o Estatuto da Criança e do
Adolescente e o Estatuto do Idoso.

8. DA DESCLASSIFICAÇÃO
8.1. Serão automaticamente desclassificadas as fotografias que contenham
conteúdos impróprios ou ofensivos.
8.1.1. Serão considerados impróprias ou ofensivas quaisquer imagens que:
possam causar danos a terceiros, seja pela difamação, injúria ou calúnia, danos
materiais e/ou danos morais; contenham dados ou informação que constituem ou
possam constituir crime (ou contravenção penal) ou que possam ser entendidos
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como incitação à prática de crimes (ou contravenção penal); constituam ofensa à
liberdade de crença e às religiões.

9. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
As informações sobre essa chamada poderão ser obtidas com a Divisão de Cultura
da ProEC, pelo fone (11) 4996-7921 ou 7922 ou pelo e-mail: cultura.proec@ufabc.edu.br.

10. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos a esta chamada serão decididos pela ProEC.

Santo André, 30 de agosto de 2017.
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ANEXO I (obrigatório)
Autorização para uso das fotografias e declaração de ciência das obrigações dos
direitos autorais

Eu, XXXX, SIAPE XXX, autorizo expressamente a utilização da imagem fotográfica
por mim devidamente inscrita na presente chamada promovida pela UFABC em caráter
definitivo e gratuito.
Declaro que a imagem por mim inscrita neste ato poderá ser utilizada para
quaisquer fins institucionais e em quaisquer materiais ou mídias do interesse institucional
da UFABC de forma gratuita, ficando vedada, porém, sua comercialização.
Na oportunidade, declaro estar ciente do regulamento da presente chamada, o que
implica declarar que sou autor/a e único/a responsável da imagem inscrita e que arcarei
civilmente com quaisquer responsabilidades concernentes à produção e divulgação de
material fotográfico segundo o que estabelece a Lei nº 9610/98 e demais legislações
concernentes ao tema.
Declaro também que estou ciente da minha responsabilidade pelo direitos autorais
de qualquer espécie que porventura constem nas fotografias.

Data
Assinatura
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ANEXO II
MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA ADULTOS
Neste ato, ____________________________________________, nacionalidade
________________, estado civil ________________, portador(a) da Cédula de identidade
RG

nº.__________________,inscrito

no

_________________________________,
___________________________________,

CPF

residente
nº_________,

sob
à

nº
Av/Rua

município

de

________________________________ AUTORIZO o uso de minha imagem nas fotografia
de autoria de ________________________________, desde que destinada à divulgação
pública sem fins lucrativos.

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de
apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes;
(VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa
para rádio, 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 conexos à minha imagem ou
a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.

______________________, dia _____ de ______________ de ___________.

(assinatura)
Telefone p/ contato:
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ANEXO III
MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA CRIANÇAS

Neste ato, ____________________________________________, nacionalidade
________________, estado civil ________________, portador(a) da Cédula de identidade
RG

nº.__________________,inscrito

no

CPF/MF

_________________________________,residente
___________________________________,
________________________________

sob

à
nº_________,

nº
Av/Rua

município

de

AUTORIZO o uso da imagem do/da menor

________________________________, RG __________________________ na fotografia
de autoria de ________________________________, cuja cópia está anexada a este
documento, desde que destinada à divulgação pública sem fins lucrativos.

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de
apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes;
(VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa
para rádio, 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 conexos à minha imagem ou
a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.

______________________, dia _____ de ______________ de ___________.

(assinatura Responsável Legal)
Telefone p/ contato:

