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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 
EDITAL UNITINS/PROEX Nº 039/2019 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO PARA A PRIMEIRA MOSTRA DE FOTOGRAFIA DA PRÓ-

REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade 

Estadual do Tocantins (Unitins), por meio da Coordenadoria de Programas e Projetos 

Culturais, no uso de suas atribuições legais, torna público o processo de inscrição para 

a primeira mostrade fotografia sobre “Direito à cidade: em que cidade você se 

encaixa?” A mostra consiste na apresentação de fotografias que ilustrem o tema da II 

Semana de Direitos Humanos da Unitins e tem como público-alvo estudantes dos 

Câmpus da Unitins em Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas.  

 
2. OBJETIVO 

2.1 Divulgar imagens que remetam ao tema “Direito à cidade: em que cidade você 
se encaixa?” para evidenciar diversos olhares sobre o meio em que vivemos.  

 
3.  PÚBLICO-ALVO 

3.1 Acadêmicos dos Câmpus da Unitins/TO em Araguatins, Augustinópolis, 
Dianópolis e Palmas.  

3.2 É vedada a participação de pessoas que tenham vínculo empregatício com a 
Unitins.  

 
4.  FORMATO DE FOTOGRAFIA A SER INSCRITA  

4.1 A fotografia deve ser inédita, ou seja, não pode ter sido exibida em livro, nem 
participado de algum concurso ou mostra. 

4.2 A fotografia deve ser acompanhada do título e de uma breve descrição (conforme 
anexo II) do local e do contexto em que foi realizada.  
4.3 A fotografia deve ser digital, feita com celular em formato jpg, resolução full HD 
1920X1080 pixels. 
4.4 Não há restrição à técnica utilizada; a imagem pode ser colorida ou em preto e 
branco.  
4.5 A imagem não poderá passar por edição. 
4.6 O candidato inscrito é responsável pelo teor e conteúdo da imagem (anexo I). A 
fotografia não deve apresentar imagem de pessoa. 
4.7 Pela inscrição, o participante cede à Unitins, gratuitamente, os direitos 
patrimoniais sobre a imagem enviada e autoriza o uso da fotografia em todo e 
qualquer material, documentos e meios de comunicação para ser usada em 
campanhas promocionais e institucionais da Unitins, no Brasil e no mundo.  

 
5. INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições estarão abertas no período de 01 a 15 de outubro de 2019.  
5.2 A fotografia, devidamente identificada com nome do(a) autor(a), endereço 
residencial completo, CPF, telefone, e-mail, título e descrição (II), deve ser enviada no 
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momento da inscrição para o endereço eletrônico: coord.cultura@unitins.br 
5.3 Cada estudante poderá participar com apenas uma fotografia relativa ao tema 
deste edital. 
5.4 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
5.5 Ao se inscrever na mostra, o candidato aceita automaticamente todas as 
cláusulas e condições estabelecidas no presente regulamento. 
 
6. CRONOGRAMA  

6.1 As datas de realização de inscrição e demais etapas da mostra de fotografia, bem 
como a homologação das inscrições e divulgação dos resultados, constam no quadro 
a seguir. 
 

DATA ETAPAS 

27/09/19 Publicação do edital da primeira mostra de fotografia 

01/10 a 15/10/19 Período de inscrições e entrega de documentos (fotografia; 

anexos I e II) 

17/10/19 Publicação da homologação das inscrições 

22/10/19 Divulgação do resultado preliminar da seleção das fotografias 

para exposição  

23/10/19 Interposição de recursos  

24/10/19 Divulgação do resultado final da seleção das fotografias para 

exposição  

31/10/19 Entrega de menção honrosa para os autores das doze (12) 

fotografias que participaram da mostra. 

 

 
7. SELEÇÃO 

7.1 As fotografias serão avaliadas por uma Comissão Julgadora constituída por três 
fotógrafos profissionais, indicados pela organização da mostra. 
7.2 A Comissão Julgadora terá autonomia na realização da seleção e seguirá critérios 
de linguagem fotográfica, originalidade, criatividade, coerência, aderência aos 
elementos compositivos e inovadores ao tema “Direito à cidade: em que cidade você 
se encaixa?”. 
7.3 Serão selecionadas até doze fotografias que ficarão em exposição no local de 
realização da II Semana de Direitos Humanos da Unitins, Câmpus Palmas, nos dias 
30 e 31 de outubro de 2019.  
7.4 Após a divulgação do resultado preliminar da seleção das fotografias, o candidato 
deverá observar a data de 23/10/19, até as 18 horas, para interposição de recursos, 
caso necessário, via email coord.cultura@unitins.br 
7.5 As fotografias selecionadas serão publicadas em um álbum digital de fotos no site 
e nos perfis da Unitins em redes sociais, após a divulgação do resultado.  
7.6 No dia 31/10/2019, no encerramento da II Semana de Direitos Humanos da 
Unitins, serão entregues menções honrosas aos autores das fotografias que 
participaram da mostra. Posteriormente, as fotos da mostra serão enacaminhadas 
para exposição nos respectivos Câmpus dos autores.   
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7.7 Não serão aceitas fotografias que incitem ódio, estimulem a violência, a prática de 
crimes, preconceito e/ou discriminação. 
7.8 Será aceita fotografia com correção de cor, balanço de branco, contraste e 
iluminação com uso de programas de fotoshop ou lightroom, porém não será aceita 
montagem fotográfica.  
7.9 Os finalistas que participarão da mostra serão comunicados via portal da Unitins 
(www.unitins.br). 
 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Os casos omissos serão decididos pela Comissão organizadora da mostra. 
8.2 Recursos referentes à seleção de fotografias para exposição serão um dia após a 
publicação dos resultados. 
8.3 Ao efetuar a inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste 
regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras, implicará desclassificação 
das fotografias inscritas e, consequentemente, do respectivo participante. 
8.4 Qualquer dúvida sobre a mostra ou sobre o presente regulamento,deve ser 
encaminhada ao e-mail:coor.cultura@unitins.br 
 
 

 
Palmas, 26 de setembro de 2019. 

 
 

 
 
 

Kyldes Batista Vicente 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

 
 
 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor. Ato no.17-NM 
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Anexo I 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 
 

 

Eu _, 

autorizo a Universidade Estadual do Tocantins autilizar a imagem da fotografia  

 

na divulgação de materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos, sem fins lucrativos. 

O material é de minha autoria e pode ser utilizado por tempo indeterminado. 

Por meio desta autorização, eu libero a Unitins, acima citada, seus 

representantes legais ou fornecedores, de futuros processos e queixas por violação de 

privacidade ou de direito de propriedade que eu poderia ter em relação a tal produção. 

 

Mostrade fotografia sobre “Direito à cidade: em que cidade você se encaixa? 

Vinculado à II Semana de Direitos Humanos da Unitins. 

 

NOME: 

ENDEREÇO: CONTATO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

CPF: 

 

LOCAL E DATA: 

 

ASSINATURA: 
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Anexo II 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

 
Nome do/a autor/a:  

Número de RG:  

Número de CPF:  

Endereço completo:  

Telefones de contato:  

E-mail:  

Título da imagem:  

Pequena descrição da 
imagem: 
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