REGULAMENTO

Concurso de Fotografia 70 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos

Mostra de Fotografia 70 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos
Introdução
Em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Instituto de
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz
(Icict/Fiocruz) realizará uma mostra fotográfica, coordenada pelo Multimeios, com o objetivo
de fortalecer a defesa dos direitos humanos, sobretudo em um momento de tantos
retrocessos e ameaças à democracia.
As fotografias serão selecionadas por um júri especializado e vão compor uma exposição que
acontecerá no saguão principal da Biblioteca de Manguinhos, além de serem veiculadas nos
monitores da WebTV, espalhados nos campi da Fiocruz, e site do Icict.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um instrumento importante para a defesa da
liberdade, autonomia, justiça e dignidade e também para prevenir violações de direitos em
âmbito nacional e internacional.
Os artigos completos da Declaração estão disponíveis para consulta, sendo possível fazer o
download no site do Icict (http://www.icict.fiocruz.br), no Portal Fiocruz
(http://www.portal.fiocruz.br), e no site Fiocruz Imagens
(http://www.fiocruzimagens.fiocruz.br/).

Tema
Para participar da seleção, as fotografias devem ter como tema os artigos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, retratando situações e assuntos relacionados à diversidade
de direitos.

Participação
Toda a comunidade da Fiocruz está convidada a participar desta mostra.
A inscrição é gratuita e cada participante poderá enviar até 5 fotos.
As fotografias deverão ser enviadas para o e-mail fiocruzimagens@icict.fiocruz.br. No campo
“assunto” da mensagem deverá constar “Mostra Fotográfica 70 anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos”.
O material deve estar acompanhado de termo de cessão de uso da obra, assinado e
escaneado (modelo disponível no Anexo I deste regulamento).
Para fins de crédito da autoria das obras os participantes também precisarão informar seu
nome completo no corpo do e-mail e uma pequena descrição sobre a(s) fotografia(s)
enviada(s).
O prazo de envio é do dia 16 de outubro ao dia 4 de novembro de 2018.

Formato
Só serão aceitas fotografias digitais no formato JPG, não havendo restrições para a forma de
captura. Ex: câmeras digitais, celulares, câmeras analógicas, etc.
A foto enviada não deve conter qualquer marca d’água, copyright, nome ou data localizada
na área da imagem.
Caso seja necessário a fotografia selecionada poderá ser adequada às mídias de
apresentação pela organização da mostra.

Seleção
Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por equipe
técnica especializada. A seleção das fotos vai obedecer a critérios de qualidade técnica e
estética, enquadramento temático.
A comissão julgadora é soberana. A ela também compete avaliar e resolver dúvidas,
divergências ou casos omissos neste regulamento.

Exposição
As fotografias selecionadas serão expostas na Biblioteca de Manguinhos e veiculadas na
programação da WebTV Fiocruz a partir do dia 28 de novembro de 2018 nos diversos campi
da Fiocruz, e site do Icict.
O participante concorda que poderão ser criadas pela organização do evento legenda
alusiva a sua fotografia e entende que a mesma poderá necessitar de tratamento para a sua
exibição, autorizando tais alterações que se revelem necessárias.

Disposições gerais
Compete exclusivamente ao participante inscrito a autoria das fotos bem como a
regularização de toda e qualquer questão concernente aos direitos da imagem enviada,
sejam estes morais, patrimoniais ou de uso de imagem das pessoas retratadas. Assume,
ainda, toda responsabilidade, civil ou criminal, que possa ocorrer e que esteja relacionada ao
conteúdo da imagem enviada e a sua divulgação.
A organização do concurso fica eximida de qualquer reclamação ou ação de direito autoral
por terceiros.
O participante concorda em divulgar seu nome e os trabalhos enviados, por tempo
indeterminado, sem que haja determinação de qualquer contraprestação pecuniária.
O envio das imagens configura sua inscrição na mostra e implica a concordância e aceitação
irrestrita de todas as condições apresentadas no presente regulamento. O não cumprimento
de qualquer item do concurso implicará na desclassificação do participante.
Dúvidas deverão ser encaminhadas ao email fiocruzimagens@icict.fiocruz.br

ANEXO 1

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Por meio deste instrumento particular, autorizo, de forma irrevogável e irretratável,
ao Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, esta,
entidade pública criada e mantida pela União Federal, na forma da Lei nº 5.019, de 07
de Junho de 1966, modificada pelo decreto nº 4.725/03, integrante da Administração
Federal Indireta, sediada na Avenida Brasil, nº 4.365, Maguinhos, na cidade do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.781.055/0001-35, doravante denominada
simplesmente “FIOCRUZ”, a utilizar a imagem produzida por mim, fixados nesta data,
na íntegra ou em partes, para os específicos fins educativos, técnicos, culturais e de
divulgação científica, nas atividades de difusão, exibição, veiculação e campanhas
institucionais da Fiocruz, em todo território nacional e no exterior, através de
qualquer meio, inclusive, mas não limitado a, cópias de vídeo e DVD, internet,
televisão em canal aberto, canais por assinatura e via satélites, emissoras de rádio,
inclusive a inserção em banco de imagens da instituição.
A presente autorização é concedida gratuitamente, sem quaisquer ônus para a
FIOCRUZ, conforme definido acima.

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de _______.

____________________________________
Assinatura

Nome Completo__________________________________________
Nacionalidade ____________________________________________
Endereço ________________________________________________
Identidade _______________________________________________
CPF ____________________________________________________

