Universidade do Vale do Paraíba

Aviso aos concorrentes:
O ato de inscrição implica na cessão automática
dos direitos de publicação da fotografia
vencedora na capa da Antologia de Contos e

... e hoje ela vive lá no céu
ela vive bem juntinho de Nosso Senhor
de lembrança guardo somente suas
meias e seu sapato
Iracema, eu perdi o seu retrato

exposição de todas as concorrentes.

A fotografia deverá ser inédita, sendo
eliminada, em qualquer etapa do concurso,

Iracema - Adoniran Barbosa

aquelas já publicadas e divulgadas por
quaisquer veículos de comunicação.

Casos comprovados de plágio são de inteira
responsabilidade do participante, sendo este
Foto da capa: “Pétreo ”
Francisco Carlos Rocha Fernandes

automaticamente excluído da seleção, com as
sanções cabíveis.

Promoção e Realização
Pró-Reitoria de Integração Universidade / Sociedade

Estou ciente e de acordo com o regulamento
e as afirmações anteriores.

Concurso Univap
de Fotografias

____________________________________
assinatura do inscrito

IMPRESSO

____________,_____de___________de _______

Av. Shishima Hifumi, 2911 - Campus Urbanova
Prédio 5 - CEP 12244-000 - S.J.Campos - SP
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REGULAMENTO

Concurso Univap de Fotografias 2013 • Regulamento
Objetivo
O Concurso Univap de Fotografias 2013, promovido pela PróReitoria de Integração Universidade / Sociedade - Cultura
Univap e Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e
Comunicação - FCSAC, visa incentivar a expressão fotográfica
nas atividades culturais da Universidade.
Tema
*Livre.
Participantes / Categoria
* Da Univap:
- Estudantes de Ensino Superior e Pós-Graduação
- Funcionários.
* Da Comunidade:
- Estudantes de Ensino Superior e da Pós-Graduação,
- Outros (a partir de 18 anos - já formados e não estudantes).
Inscrições
*Abertura: 01 de março de 2013. *Encerramento: 30 de maio
de 2013.
*Cada participante poderá inscrever até 3 (três) fotografias
diferentes, coloridas e de sua própria autoria .
*Não serão aceitas fotografias que já tenham sido publicadas,
premiadas ou participantes deste concurso em anos anteriores.
*A fotografia obrigatoriamente terá que ser tirada pelo inscrito.
*As fotografias inscritas deverão ser entregues em 2 (duas)
ampliações iguais, tamanho 20cm de largura x30cm de altura
(fotografia no sentido VERTICAL). Uma das ampliações deverá
conter, no verso, etiqueta adesiva com os seguintes dados:
título, nome completo do fotógrafo, endereço, telefone, data e
local onde foi realizada a fotografia. A outra ampliação, que
será submetida ao júri, não poderá conter qualquer
identificação.
*As ampliações não poderão ser oriundas de montagens, bem
como não poderão conter retoques.
*É de inteira responsabilidade do fotógrafo a eventual
solicitação de remuneração ou crédito das pessoas constantes
nas fotografias, eximindo-se a Univap de qualquer
responsabilidade.
*O ato de inscrição das fotografias significa, por parte do autor,
renúncia dos direitos autorais sobre elas, preservado sempre o
crédito do fotógrafo.
*O envelope que contém os trabalhos, a ficha de inscrição
devidamente preenchida e assinada e uma xerox da cédula de
identidade deverá ser lacrado.
*O endereçamento no envelope deverá ser o seguinte:

Univap - Universidade do Vale do Paraíba
Concurso Univap de Fotografias 2013
A/C Prof.ª Fátima Manfredini
Cultura Univap - Bloco 5
Av. Shishima Hifumi, 2911 - Urbanova
12244-000 - São José dos Campos - SP

FICHA DE INSCRIÇÃO
Concurso Univap de Fotografia 2013
Obs.: Preencher com letra de forma, legível, todos os campos
desta ficha, caso contrário o candidato será desclassificado.
Nome completo (não abreviar):
_______________________________________________________
Pseudônimo:____________________________________________
Data de nasc.: ____ / ___ /____ Tel.:________________________
CIC:_____________________ RG:__________________________

Categoria:__________________________________________

Endereço (manter atualizado):______________________________

Pseudônimo do autor:_________________________________

Nº____Complemnto:_________ Bairro:______________________
Cidade:______________Estado:________ CEP:________________
e-mail:_________________________________________________

*O envelope também poderá ser entregue, diretamente, na sala
da Cultura Univap (Bloco 5).
*Para os trabalhos enviados via correio, valerá a data da
postagem. A última postagem deverá ser - 30 de maio de 2013.

Título do(s) trabalho(s):
1 -_____________________________________________________
2 -_____________________________________________________
3 - ____________________________________________________

Comissão julgadora
*As fotografias serão selecionadas por um júri, nomeado pela
Univap, composto por pessoas da comunidade e do meio
fotográfico, literário e das artes em geral, que irão escolher as 10
melhores.
*As decisões do júri são irrecorríveis, soberanas e finais.
*O júri e a Cultura Univap se reservam no direito de não qualificar
nenhuma fotografia.

Categoria:
Univap
Estudantes de Graduação e Pós-graduação
Funcionários
Comunidade
Estudantes de Graduação e Pós-graduação
Outros (a partir de 18 anos já formados e não estudantes)

Se for estudante, preencher:

Premiação
*A melhor fotografia, que ilustrará a capa da Antologia de
Contos, será escolhida entre as 10 (dez) finalistas e receberá o
certificado de melhor fotografia do Concurso Univap de
Fotografias 2013 e poderá ser utilizada para ilustrações e
exposições, por prazo indeterminado.
*Os finalistas receberão um certificado de participação.
*Todos os participantes receberão um certificado e suas fotos
farão parte da Mostra Fotográfica .

Aluno do curso de ______________________________________
Ano:________ Turma:_______ Período: _____________________
Escola: ______________________
Cidade:____________________________ Estado:_____________
Escreva sobre você (OBRIGATÓRIO - máximo 5 linhas):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Considerações Finais
*As fotografias que não forem utilizadas na capa da Antologia de
Contos 2013 ficarão à disposição dos autores após a realização
da mostra.

______________________________________________________
______________________________________________________

Assinar o verso da ficha de inscrição.
Obs.: Esta ficha deverá ser destacada e
colocada dentro do envelope lacrado.

