
Edital 002/2019 
II Concurso de fotografia - III semana Rainbow da UFJF 

 
R E G U L A M E N T O 

 

A segunda edição do Concurso de Fotografia da III Semana Rainbow da UFJF tem como tema: “GÊNERO, 
SEXUALIDADE & DIVERSIDADE – percepções interdisciplinares”. O objetivo é retratar os temas 
propostos através de perspectivas diferentes e criativas, com possibilidade de participação de toda a 
comunidade.  

1. Disposições Gerais:  

1.1. O segundo concurso de fotografia “Projeto de extensão “Identidades, cidadania e inclusão 
LGBTQ+: III Semana Rainbow da UFJF”, promovido com o apoio da Diretoria de Imagem Institucional, 
está aberto para qualquer pessoa acima de 18 anos.  
1.2. O tema: “GÊNERO, SEXUALIDADE & DIVERSIDADE – percepções interdisciplinares”. 
1.3. A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos complementares de lentes, 
filtros especiais, ampliação, entre outros.  
1.5. Os critérios de avaliação das fotografias são: critérios estéticos da imagem, a representação do 
tema proposto e os elementos compositivos e inovadores sobre o tema.  
1.6. Cada participante poderá participar com 01 fotografia.  
1.7. Cada participante só poderá ser premiado uma única vez.  
1.8. É obrigatório, em caso de imagens nos quais apareçam pessoas, a autorização de uso de imagem 
da (s) pessoa (s) fotografada (s). A autorização deve ser enviada por escrito juntamente com a 
fotografia. As fotografias sem esta autorização serão excluídas da seleção do concurso.  
1.9. O candidato deverá enviar uma declaração de direito de uso de imagem de terceiro. O modelo de 
declaração está disponível na penúltima página desse edital.  
1.10. Não serão aceitos pseudônimos.  
1.11. Não serão aceitas fotografias de nudismo (total ou parcial). 
 
2. Das inscrições: 
 
2.1. As inscrições só poderão ser feitas a partir do formulário contendo as seguintes informações (nome 
do autor, documento de identidade, endereço completo, telefones de contato, e-mail, conta corrente 
para depósito bancário, nome da obra, pequena descrição) para o e-mail: 
semanarainbowufjf@gmail.com.  
2.2. Prazos para inscrição, recurso e divulgação de resultados: 
 

Inscrições Entre 01/07 a 08/07/2019 
Divulgação do resultado 12/07/2019 

 
3. Do material: 
 
3.1. Somente fotos digitais poderão ser enviadas.  
3.2. O concurso abrange fotografias coloridas e em preto e branco. 
3.3. Cada fotografia deverá ser enviada no formato JPG com as seguintes características técnicas: 
Largura 3744px x altura 5560 px | 300 dpi. 
3.4. Cada arquivo deverá ser nomeado com as seguintes informações: nome do participante; título 
para a foto. Ex: José_Eduardo_P&B_semana_rainbow.jpeg 



3.5. Serão aceitas fotografias que apresentarem interferência eletrônica e/ou montagens, colagens, ou 
qualquer outra manipulação.  
 
4. Do julgamento:  
 
4.1. As fotografias serão avaliadas e selecionadas por um júri nomeado pela UFJF, por meio da 
coordenação do projeto de extensão “III Semana Rainbow da UFJF”. O resultado decorrente da 
avaliação dos jurados será soberano e irrevogável, não cabendo recurso. 
4.2. O resultado do concurso será anunciado no dia 12/07/2019, na site www.semanarainbowufjf.com, 
a partir das 16h. Somente os vencedores e classificados serão comunicados por telefone ou e-mail.  
 
5. Comissão de Seleção:  

5.1. A Comissão de Seleção será constituída por 5 (cinco) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes, 
todos indicados e nomeados pela coordenação do “Projeto de extensão “Identidades, cidadania e inclusão 
LGBTQ+: III Semana Rainbow da UFJF”, que exercerá a Presidência da Comissão e terá o poder de 
desempate. 

5.2. Em caso de impedimento do membro titular, por motivo de natureza grave ou excepcional, o 
presidente da Comissão de Seleção convocará o suplente.  

5.3. Em caso de impedimento da coordenação da III Semana Rainbow, assumirá a Presidência da 
Comissão um representante por ela indicado.  

5.4. Os critérios para a indicação dos membros da Comissão de Seleção deverão estar 
fundamentados na notória competência e contribuição dos indicados para a cena da cultura local.  

5.5. Nenhum membro titular ou suplente da Comissão de Seleção poderá ter participação direta 
ou indireta em qualquer proposta apresentada para seleção.  

5.6. A inobservância do item 6.5 implicará o imediato desligamento do membro titular ou suplente 
da Comissão de Seleção e a consequente desclassificação da proposta a ele relacionada.  

6. Da premiação: 

6.1. Serão premiadas até 10 (DEZ) fotos. Além disso, cada foto premiada fará parte de uma serie de 
cartões postais a serem impressos pela UFJF.  
6.2. O prêmio para as fotos selecionadas é de R$ 300,00 (trezentos reais), a serem pagos através de 
depósito bancário, em conta corrente indicada pelo(a) autor(a) da foto, de acordo com preenchimento 
de formulário especifico e em consonância com as normas e prazos de pagamento da instituição. 
6.3. Todas as fotografias serão exibidas nos painéis outdoor da UFJF no período de 07 a 18 de agosto 
de 2019, como uma das ações do “Projeto de extensão “Identidades, cidadania e inclusão LGBTQ+: 
III Semana Rainbow da UFJF”, passando as mesmas à propriedade da UFJF, com os créditos ao 
fotógrafo.  
6.4. A UFJF reserva para si, desde já, o direito incontestável de reproduzir as fotografias inscritas em 
seu material institucional a qualquer momento e por tempo indeterminado, dando os devidos créditos 
ao fotografo.  
 
7. Disposições finais:  



7.1. Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste regulamento. O não 
cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento implicará desclassificação das fotografias 
inscritas e, consequentemente, do respectivo participante.  
7.2. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 
comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.  
7.3. Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser encaminhadas ao 
e-mail: semanarainbowufjf@gmail.com.  
7.4. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e na concordância com todos os itens deste 
regulamento.  
 
Juiz de Fora, 28 de junho de 2019.  

 

Marcelo Carmo Rodrigues 
Professor do Departamento de Turismo da UFJF 
Coordenador do Projeto de Extensão “Projeto de extensão “Identidades, cidadania e inclusão LGBTQ+: 
III Semana Rainbow da UFJF”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu________________________________________________________________________________,  

autorizo a Universidade Federal de Juiz de Fora a utilizar a imagem da foto 

___________________________________________________________________________________ 

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 UFJF, 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.  

Título do programa ou projeto de extensão: III Semana Rainbow da UFJF  

NOME:  

ENDEREÇO:  

CONTATO:  

DATA DE NASCIMENTO: 

CPF: 

LOCAL E DATA:  

 

ASSINATURA:  

 

 

 

 

 

 



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:  

 
Nome do autor: 

 

Documentação:  

Endereço completo: 
 

Telefones de contato: 
 

E-mail: 
 

Nome da obra: 
 

Pequena descrição: 
 

Conta corrente  

indicada para depósito: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


