
REGULAMENTO  

1. OBJETIVO  

1.1 O I Concurso de Fotografia da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas “UFAM: nosso 
ecossistema” tem como objetivo valorizar, através de imagens, a relação humana com o 
patrimônio contido na maior reserva florestal urbana do Brasil. 

2. TEMA  

2.1 Os participantes deverão desenvolver o tema “UFAM: Nosso ecossistema” como principal 
elemento de composição de seus trabalhos, explorando as possibilidades criativas e estéticas, de 
acordo com olhar e interpretação particulares.  

2.2 As fotos deverão registrar quaisquer elementos relacionados à UFAM e que remetam aos 
valores:  

Ética, pertencimento institucional, democracia, 
transparência das ações, responsabilidade, 
inclusão social, respeito aos direitos humanos, à 
liberdade, à diversidade e ao ambiente (Plano de 
Desenvolvimento Institucional, ver paginação) 

e deve resgatar os princípios institucionais:  

A UFAM atua fundamentada em princípios 
éticos e valores morais, na liberdade de 
expressão, na inclusão social, na gestão 
democrática e participativa por meio do 
desenvolvimento integrado do ensino, da 
pesquisa e da extensão, que gerem benefícios 
sociais e econômicos (Plano de Desenvolvimento 
Institucional, ver paginação). 

2.3 Como seres sociais ocupamos espaços variados de convívio coletivo: dentre nossos espaços 
de convivência, o trabalho é aquele onde passamos mais tempo do nosso dia. Revelar e realçar 
os variados aspectos desses ecossistemas fortalece a percepção crítica: seja para valorizar 
elementos imperceptíveis; destacar aspectos que promovem saúde e bem estar e, ainda, repensar 
problemas e limites. 

2.4 Registrar aspectos:  

a. Da natureza 
b. Do convívio homem-natureza 
c. Do convívio social (trabalhadores da UFAM) 
d. O ambiente arquitetônico 
e. Momentos felizes 
f. Problemas e limites 

 
3. CATEGORIAS  

3.1. O concurso é voltado para os trabalhadores da UFAM, dentro e fora da sede - docentes, 
servidores técnico-administrativos, estagiários de nível médio, bolsistas participantes do 
Programa Bolsa Trabalho e terceirizados.  

4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO  

4.1 Inscrições: De 04 de setembro a 06 de outubro.  



4.2 Divulgação dos vencedores, premiação e apresentação das fotos vencedoras: os trabalhos 
premiados serão apresentados durante a Semana do Servidor, a ser realizada nos dias 25 de 
outubro a 01 de novembro.  

5. INSCRIÇÕES  

5.1 Cada participante poderá inscrever no máximo 2 (duas) fotografias, coloridas ou em preto e 
branco na mesma categoria ou não.  

5.2 Somente serão aceitas fotos digitais e com, no mínimo, 12 (doze) megapixels de resolução.  

5.3 Não serão aceitas inscrições de montagens fotográficas.  

5.4 As fotos poderão receber tratamento de luz, contraste, cor, matiz, enquadramento ou outro 
que não caracterize foto-montagem.  

5.5 Serão aceitas somente fotos capturadas por câmera de aparelho celular, registradas após o 
lançamento do regulamento. 

5.6 As fotos inscritas não poderão ser photo frame, ou seja, não serão permitidas a inscrição de 
fotos advindas da captura da imagem congelada de material audiovisual. 

5.7 Não serão aceitas fotos que já tenham vencido outro concurso, interno ou externo, ou que 
tenham integrado exposição.  

5.8 As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de formulário próprio Ficha de 
Inscrição (Anexo I), bem como da Autorização de Uso de Imagem Fotográfica (Anexo II), 
disponíveis para impressão neste Regulamento.  

5.9 Para a inscrição, o participante deverá acessar os formulários de inscrição, termo de 
autorização de uso de imagem fotográfica, termo de autorização de uso de imagem anexo a este 
Regulamento e encaminhar até a data limite de inscrição, 06 de outubro de 2017:  

5.9.1 Ficha de Inscrição (Anexo I) em que constará, entre outras informações, o nome do 
fotógrafo, título da obra, local/ período em que a imagem foi captada, categoria que concorre e 
intenção fotográfica.  

5.9.2 Autorização de Uso de Imagem Fotográfica (Anexo II) e Autorização de Uso de Imagem 
(Anexo III para maiores de idade e Anexo IV para menores de idade) preenchidos e assinados;  

5.9.3 Uma cópia impressa da foto inscrita no tamanho 15x21cm, sem moldura ou qualquer outro 
suporte, ou qualquer tipo de identificação do autor;  

5.9.4 Uma cópia digital a ser enviada para o e-mail eventosprogesp2017@gmail.com, com o 
título: I Concurso de Fotografia da PROGESP “UFAM: nosso ecossistema”, juntamente com o 
registro (print) das propriedades da fotografia. 

5.10 O material deverá ser acondicionado em envelope lacrado, a ser entregue na Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas, identificado com o título I Concurso de Fotografia da PROGESP 
“UFAM: nosso ecossistema” e endereçado à Pró-Reitora Maria Vanusa do Socorro de Sousa 
Firmo. 

5.11 Os participantes do concurso lotados nas unidades do interior poderão encaminhar o 
material via malote enviados pelo protocolo do campus, considerando a data limite de 06 de 
outubro para entrega no protocolo da unidade.  



5.12 Serão aceitas somente fotografias que estejam de acordo com o tema proposto. Apenas 
serão considerados participantes os candidatos cujas fotos sejam entregues até o dia 06 de 
outubro de 2017, às 16 horas. 

5.13 O participante é pessoalmente responsável pela autenticidade do material inscrito no 
concurso fotográfico. A PROGESP, organizadora do concurso, não será responsável em caso de 
reclamação pela desatenção aos direitos de autoria na hipótese de uso de fotografia de outros 
autores que não o titular da inscrição.  

5.14 As fotos em que pessoas possam ser identificadas deverão ser acompanhadas da declaração 
assinada por cada pessoa fotografada, autorizando o uso de sua imagem. Para tanto, o 
participante deverá utilizar o formulário de Autorização de Uso de Imagem, disponível no 
Anexo III e Anexo IV deste Regulamento.  

5.15 Todos os trabalhos inscritos poderão ser expostos, veiculados e reproduzidos em 
publicações, programas, materiais e eventos do interesse da UFAM, desde que citada a autoria e 
conforme autorizado através do Termo de Autorização de Uso de Imagem Fotográfica (Anexo 
II). 

5.16 Ao enviar a ficha de inscrição à PROGESP, o autor estará autorizando a utilização do seu 
trabalho da forma acima descrita, sem qualquer tipo de compensação ou indenização.  

5.17 Ao inscrever-se, o autor aceita, explicitamente, o presente Regulamento, assim como 
reconhece a soberania da Comissão Julgadora do Prêmio.  

5.18 A responsabilidade legal por eventuais processos judiciais relacionados às fotografias 
inscritas é exclusiva dos autores da inscrição, eximindo-se a UFAM de qualquer 
responsabilidade.  

6. SELEÇÃO 

6.1 As fotografias serão pré-selecionadas por uma comissão julgadora composta por 
profissionais da UFAM e convidados diretamente relacionados à área de Fotografia e/ou Artes 
Visuais. O número da pré-seleção será o dobro das fotos vencedoras, ou seja, 48 (quarenta e 
oito) fotos. 

6.2 O Júri não terá acesso aos nomes dos candidatos previamente, nem durante o julgamento das 
fotos, mas somente após o resultado. 

6.3 As fotografias serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: técnico (definição, 
contraste, brilho, saturação e iluminação); estético (equilíbrio e composição) e intrínseco 
(impacto, criatividade, singularidade e percepção).  

6.4 Serão selecionadas e premiadas as 24 (vinte e quatro) melhores fotografias inscritas, 
classificadas do primeiro ao quarto lugar de cada categoria especificadas no item 2.4 deste 
regulamento. 

6.5 A divulgação do resultado será feita por meio dos veículos de comunicação interna da 
UFAM. 

7. PREMIAÇÃO  

7.1 Os autores das 24 melhores fotografias receberão Menção honrosa. Farão parte, ainda, da 
exposição UFAM: nosso ecossistema e comporão a identidade visual da PROGESP. 

7.2 Serão fornecidos certificados de participação aos autores das fotos selecionadas.  

7.3 A entrega dos prêmios e a exposição ocorrerá nos meses de novembro e dezembro. 



8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Não serão aceitas fotos que façam parte do arquivo da UFAM, a saber: Assessoria de 
Comunicação (ASCOM), TV UFAM, website e redes sociais da UFAM ou de qualquer unidade 
que compõe a instituição e do acervo fotográfico pertencente à UFAM. 

8.2 A comissão julgadora será soberana, não cabendo recursos.  

8.3 A UFAM passa a ter o direito patrimonial das fotografias inscritas e poderá fazer uso delas 
para qualquer fim, desde que citados os créditos do fotógrafo.  

8.4 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

8.5 O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itens 
deste Regulamento.  

8.6 O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá causar, a critério dos 
organizadores do concurso, a desqualificação da fotografia inscrita e, consequentemente, do 
respectivo participante. 



 

ANEXO I 

I Concurso de Fotografia UFAM: nosso ecossistema 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

Identificação do autor  

Nome: ____________________________________  

Cédula de Identidade: _______________________  Órgão Expedidor: _____________  

CPF: ________________  

Endereço:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Bairro:________________________________ CEP: ____________________________ 

Cidade:____________________________________ Estado:___________  

Vínculo com a UFAM:  

(   ) Docente   (   ) Técnico-administrativo em educação 

(   ) Terceirizado  (   ) Bolsista do Programa Bolsa Trabalho 

(   ) Estagiário de Nível Médio 

Lotação: _____________________________________________________________________ 

Telefone residencial: (__)__________________ /Telefone celular: (__)____________________ 

Telefone comercial: (__)_____________________  

E-mail:______________________________________________________________________ 

 
Informações sobre a imagem  

IMAGEM 1 

Título: _______________________________________________________ 

Local onde foi fotografada: ___________________________  

Data:_______________  

Categoria (ver item 2.4 do regulamento): ___________________________________________ 

Intenção Fotográfica (opcional): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



IMAGEM 2 

Título: _______________________________________________________ 

Local onde foi fotografada: ___________________________  

Data:_______________  

Categoria (ver item 2.4 do regulamento): ___________________________________________ 

Intenção Fotográfica (opcional): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Ao assinar a ficha, o candidato autoriza a utilização do trabalho, conforme itens 5.16 e 5.17 do 
regulamento.  

 

 

______________________________________________________  Manaus, ____/____/2017 

 



ANEXO II 

I Concurso de Fotografia UFAM: nosso ecossistema 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA 

Autorizo, gratuita e espontaneamente. Eu, ________________________________(nome 

completo do responsável pela foto), ___________________(nacionalidade), 

______________________(estado civil) , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 

______________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº_____________________, residente 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________, ______________________(cidade) – 

_______(estado), AUTORIZO o uso de todas as minhas fotografias enviadas à Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas para o I Concurso de Fotografia da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

“UFAM: nosso ecossistema”, inscrita no CNPJ nº 04.378.626/0001-97, com sede em Av. 

Rodrigo Otávio, n° 6200, Coroado I – Campus Universitário Senador Artur Virgílio Filho, 

Centro Administrativo, com o fim específico de participar do I Concurso de Fotografia da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas, sem qualquer ônus para a Universidade Federal do Amazonas e 

em caráter definitivo para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional desta 

universidade, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso 

interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente 

autorização abrangendo o uso das minhas fotografias é concedida Universidade Federal do 

Amazonas a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 

nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e sem limite de tempo ou número de 

utilizações.  

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 imagem ora autorizada ou a qualquer 

outro, e assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.  

 

____________________, _____ de _______________ de 2017. 

 

Assinatura:_____________________________ 

 

Telefones para contato: (___) _______________ /(___) _______________ 

E-mail:________________________________



ANEXO III 

I Concurso de Fotografia UFAM: Nosso ecossistema 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  
Para pessoas acima de 18 anos de idade  

 
Identificação do autor  

Nome: _______________________________________________________________________  

Cédula de Identidade: _______________________  Órgão Expedidor: _____________  

CPF: ________________  

 
AUTORIZO o uso de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento e/ou dados biográficos em todo 
e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada 
em campanhas promocionais e institucional da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS, com sede em Av. Rodrigo Otávio, n° 6200, Coroado I – Campus Universitário 
Senador Artur Virgílio Filho, Centro Administrativo, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.378.626/0001-97, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para 
uso interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 
mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e sem 
limite de tempo ou número de utilizações.  

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.  

 
Manaus, _____ de ______________________, de 2017. 

 
 

_________________________________________________________________________ 

ASSINATURA 

 



ANEXO IV 
I Concurso de Fotografia UFAM: nosso ecossistema 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  
Para pessoas menores de 18 anos 

 
RESPONSÁVEL1 

Nome:________________________________________________________________  

Nacionalidade: _________________________ Estado civil: ____________________________  

Profissão:_______________________________ Data de Nascimento: ____/____/____  

Endereço: ____________________________________________________________  

Cidade: ______________________ Estado: _______ CEP: ________________-____  

RG nº _________________________ CPF nº ________________________________  

Tel. Res. ( )____________________ Tel. Cel. ( )_____________________________  

RESPONSÁVEL 2 

Nome:________________________________________________________________  

Nacionalidade: _________________________ Estado civil: ____________________________  

Profissão:_______________________________ Data de Nascimento: ____/____/____  

Endereço: ____________________________________________________________  

Cidade: ______________________ Estado: _______ CEP: ________________-____  

RG nº _________________________ CPF nº ________________________________  

Tel. Res. ( )____________________ Tel. Cel. ( ) _____________________________  

AUTORIZAMOS o uso de imagem e/ou voz e/ou depoimento e/ou dados biográficos do(s) 
menor (es) abaixo qualificados em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros 
meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, com sede em Av. Rodrigo Otávio, n° 6200, 
Coroado I – Campus Universitário Senador Artur Virgílio Filho, Centro Administrativo, 
Manaus/Amazonas, inscrita no CNPJ sob o nº 04.378.626/0001-97, sejam essas destinadas à 
divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não 
haja desvirtuamento da sua finalidade.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso acima mencionado em 
todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e sem limite de tempo ou 
número de utilizações. Por esta ser a expressão da nossa vontade declaramos que autorizo o uso 
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a 
qualquer outro, e assinamos a presente autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.  

 
Assinatura Responsável 1:__________________________________________________ 

Assinatura Responsável 2:__________________________________________________ 

 
Local e data: ____________________, ______ de ____________________ de 2017.  



MENOR  

Nome:________________________________________________________________  

Nacionalidade: _________________________ Data de Nascimento: ____/____/____  

Endereço: ____________________________________________________________  

Cidade: ______________________ Estado: _______ CEP: ________________-____  

RG nº _________________________ CPF nº ________________________________  

MENOR  

Nome:________________________________________________________________  

Nacionalidade: _________________________ Data de Nascimento: ____/____/____  

Endereço: ____________________________________________________________  

Cidade: ______________________ Estado: _______ CEP: ________________-____  

RG nº _________________________ CPF nº ________________________________  

MENOR  

Nome:________________________________________________________________  

Nacionalidade: _________________________ Data de Nascimento: ____/____/____  

Endereço: ____________________________________________________________  

Cidade: ______________________ Estado: _______ CEP: ________________-____  

RG nº _________________________ CPF nº ________________________________  

MENOR  

Nome:________________________________________________________________  

Nacionalidade: _________________________ Data de Nascimento: ____/____/____  

Endereço: ____________________________________________________________  

Cidade: ______________________ Estado: _______ CEP: ________________-____  

RG nº _________________________ CPF nº ________________________________ 

 


