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EDITAL Nº 008/2018 - CHAMADA PARA TRABALHOS “LABORATÓRIO DE 

LINGUAGENS HÍBRIDAS: PARANAPIACABA” 
 

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) da Universidade Federal do ABC 

(UFABC) torna pública a presente chamada para submissão de trabalhos que 

participarão de uma exposição coletiva durante os eventos “IV Congresso de Extensão 

Universitária da UFABC – CONEXÃO” e “Fórum de Gestão Cultural das IES do 

Sudeste”, nos dias 14 e 15 de junho de 2018, realizada pela Pró-reitoria de Extensão e 

Cultura da Universidade Federal do ABC no campus Santo André. 

A ação tem caráter cultural e pretende praticar, conforme Resolução nº 006/2016 

do Comitê de Extensão e Cultura da ProEC: 

  

a) dimensão cidadã da cultura, que 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 
  

1.1 Com o tema de exposição “Laboratório de Linguagens Híbridas: Paranapiacaba”, a 

presente chamada convida pessoas de dentro e de fora da UFABC a apresentar suas 

manifestações artísticas relacionadas ao distrito de Paranapiacaba. 

  

1.2  As formas artísticas aceitas incluem, mas não se limitam, a: 

i)  Arte digital; 

ii) Fotografia; 

iii) Pintura; 

iv) Escultura; 

v)  Cinema; 

vi) Literatura; 

vii)Teatro; 

viii)Dança. 

  

1.3 A exposição dos trabalhos será feita nos dias 14 e 15 de junho de 2018 no campus 

Santo André da UFABC. 

  

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  

2.1 Para participar da chamada, os trabalhos devem ser submetidos via formulário de 

inscrição online, que pode ser acessado no link 

http://formularios.ufabc.edu.br/index.php/253258?lang=pt-BR no período de 24/04 a 

18/05/2018. 

  

  

http://formularios.ufabc.edu.br/index.php/253258?lang=pt-BR
http://formularios.ufabc.edu.br/index.php/253258?lang=pt-BR
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2.2 Cada pessoa poderá submeter, no máximo, dois trabalhos, que deverão ser inscritos 

no mesmo formulário. 

  

2.3 Não serão aceitas inscrições: 

i)  fora do prazo; 

ii) que não tenham sido enviadas por meio do formulário de inscrições; 

iii) que não cumpram as especificações técnicas obrigatórias do item 3 do 

presente Edital; 

iv) que fujam ao tema proposto. 

  

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS 

  

3.1 Fotografias digitais devem atender às seguintes especificações técnicas: 

3.1.1 extensão JPEG 

3.1.2 padrão de tamanho 3.500 pixels do maior lado, com resolução de 300 DPIs 

e qualidade máxima. 

  

3.2 Todos os tipos de fotografias e vídeos que apresentam pessoas que possam ser 

diretamente neles identificadas deverão ser acompanhadas de sua(s) respectiva(s) 

autorização(ões) de uso de imagem, conforme Anexo I e Anexo II desta chamada. 

  

3.3 Todos os trabalhos inscritos deverão respeitar as normas da Legislação Brasileira. 

  

4. DOS DIREITOS AUTORAIS 
  

4.1 Os trabalhos inscritos deverão ser de exclusiva autoria do/a responsável pela 

inscrição. 

  

4.2 Ao se inscrever, o/a participante declara ser autor/a do trabalho enviado para esta 

chamada, respondendo penal e civilmente por essa informação, isentando a UFABC de 

qualquer responsabilidade. 

  

4.3 É reservado à UFABC o direito de uso e publicação da imagem, nas diversas 

mídias, dos trabalhos inscritos nesta chamada, por tempo indeterminado, sem que isso 

implique em qualquer forma de pagamento posterior de direitos autorais. 

  

5. DA SELEÇÃO 

  

A seleção dos trabalhos a serem expostos será feita por comissão designada na ocasião 

pelo Pró-reitor de Extensão e Cultura.  A divulgação dos trabalhos selecionados será 

feita no site da ProEC até o dia 25/05/2018. 

  

6. DO MATERIAL DE EXPOSIÇÃO 

  

6.1 Os trabalhos de fotografia digital selecionados serão impressos pela ProEC. 
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6.2 Os demais trabalhos devem ser proporcionados prontos para exibição pelo/a 

proponente, que será responsável por toda logística de entrega e retirada do(s) 

trabalho(s) e também pelo compartilhamento da estratégia de logística com a ProEC. 

  

6.3 A salvaguarda dos trabalhos expostos será de responsabilidade do/a proponente. 

  

6.4 Trabalhos que necessitem emprego de equipamentos da UFABC poderão ser 

contemplados mediante disponibilidade, contanto que o/a proponente anexe o rider 

técnico no formulário de inscrição. 

  

7. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

  

    As informações sobre essa chamada poderão ser obtidas com a Divisão de Cultura da 

ProEC, pelos fones (11) 4996-7921/7922 ou pelo e-mail cultura.proec@ufabc.edu.br. 

  

8. DOS CASOS OMISSOS 
  

    Os casos omissos a esta chamada serão decididos pela comissão mencionada no item 

5 do presente Edital. 

  

Santo André, 23 de abril de 2018. 

  

  

 

 

  

  

Prof. Dr. Leonardo José Steil 

Pró-reitor de Extensão e Cultura 
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ANEXO I 

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(a) no CPF sob o nº ______________, residente e 

domiciliado(a) no endereço _____________________________________, nº _____, 

bairro _________________, município de ________________, AUTORIZO o uso de 

minha imagem na fotografia/video 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 território nacional e no exterior, das seguintes formas: i) 

outdoor; ii) busdoor, folhetos em geral; iii) folder de apresentação; iv) anúncios em 

revistas e jornais em geral; v) home page; vi) cartazes; vii) back-light; viii) mídia 

eletrônica (painéis, video-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 2 (duas) vias de igual teor e 

forma. 

 

 

________________, ___ de _____________ de 2018. 

 

 

 

(assinatura) 

  

Telefone para contato: 
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ANEXO II 

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(a) no CPF sob o nº ______________, residente e 

domiciliado(a) no endereço _____________________________________, nº _____, 

bairro _________________, município de ________________, AUTORIZO o uso da 

imagem do(a) menor ______________________________________, RG 

_________________ na fotografia/video 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 território nacional e no exterior, das seguintes formas: i) 

outdoor; ii) busdoor, folhetos em geral; 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 2 (duas) vias de igual teor e 

forma. 
 

 

________________, ___ de _____________ de 2018. 
 

 

 

(assinatura do responsável legal) 

  

Telefone para contato: 

 


