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CHAMAMENTO PARA ENVIO DE FOTOGRAFIAS PARA O
PROJETO CULTURAL
“EXPOENF: 10 anos e uma História Revelada”

1.

Disposições gerais:

O ExpoEnf é um evento cultural idealizado pelo Programa de Educação
Tutorial (PET Enfermagem) em parceria com o Curso de Graduação em
Enfermagem UFG - Regional Jataí, que visa apresentar a comunidade
acadêmica, por meio de uma exposição de fotos, a trajetória histórica
dos dez anos do referido curso, o qual foi implantado em 2008 e com
pleno funcionamento até a presente data.
O ExpoEnf vislumbra apresentar fotografias que retratem a história das
atividades realizadas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão/ cultura,
englobando ações educativas e de promoção da saúde, práticas,
produções científicas, participações em eventos científicos, estágios,
entretenimento, entre outros.
Para tanto o PET Enfermagem UFG-Regional Jataí torna público o
presente edital de chamamento, a fim de convidar egressos, docentes,
discentes, técnicos administrativos e prestadores de serviços que
fizeram ou fazem parte da história do Curso de Enfermagem UFG Regional Jataí à participarem da exposição, por meio de envio de fotos

de diferentes momentos que viveram em algum dos períodos que
compreendem os dez anos (2008 a 2018).

2.

Objetivo:
 Expor fotos que retratam a história dos 10 anos de criação e
implantação do Curso de Graduação em Enfermagem, na
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí;
 Divulgar e apresentar as pessoas que fizeram e fazem parte do
contexto histórico do Curso de Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí;
 Valorizar as datas comemorativas relevantes para a categoria de
enfermagem (10 anos de implantação e 79° Semana Brasileira de
Enfermagem).

3. Tema:
3.1 O participante deverá abordar como tema principal “Enfermagem: 10
anos e uma história revelada”
3.2 A foto deverá registrar quaisquer elementos que representam e que
contém parte da história do curso de Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, desde que não violem
regras internas e éticas de exposição do local e/ou materiais e de
pessoas. Conforme o Anexo II.
3.2.2 Pode ser capturas de: espaços físicos, infraestruturas, entre
outros desde que contenham alunos, professores ou técnicos
administrativos que pertencem ou pertenceram ao curso de
enfermagem.
3.2.3 O conteúdo das fotos deve abranger momentos importantes e
marcantes vivenciados durante os dez anos, podendo ser relacionado à
atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, estágio/ensino
prático, entretenimento, produção científica e eventos.

4. Participantes:
4.1 Poderá participar desta exposição de fotografias todas as pessoas
que tiveram ou que ainda tenham algum vínculo com o Curso de
Graduação em Enfermagem - UFG/Regional Jataí, ao longo dos 10
anos de construção histórica.

5. Encaminhamento de fotos para apreciação:
5.1 O encaminhamento de fotos para apreciação será realizado de 19
de março a 23 de abril de 2018, por meio de preenchimento do
formulário de inscrição (Anexo I) e termo de responsabilidade (Anexo II).
(Disponibilizado no site https://petenfermagem.jatai.ufg.br/).
5.2 O participante deverá no ato da inscrição:
5.2.1 Preencher o formulário de inscrição disponibilizado no site PET
Enfermagem UFG/ Regional Jataí: (https://petenfermagem.jatai.ufg.br/).
5.2.2 Anexar o Termo de Responsabilidade (Autorização de Uso de
Fotografia), devidamente preenchido e assinado, este deverá ser
escaneados ou fotografados e enviados no momento da realização da
inscrição.
5.2.3 Fotografia em formato JPG em orientação retrato ou paisagem.
5.3. Após o recebimento do formulário com os documentos solicitados
em anexo, será enviado ao participante um e-mail de confirmação com o
respectivo número de inscrição.

6. Requisitos para encaminhamento de fotos:
6.1.O participante poderá inscrever no máximo 3 (três) fotos, colorida ou
em preto e branco, que serão selecionadas por uma comissão julgadora.
6.2 O conteúdo da foto deverá contemplar o tema do presente edital.
6.3 Somente serão aceitas fotografias no formato JPG. Não será
permitido o uso de moldura e/ou quaisquer outros suportes.
6.4 Não serão aceitas inscrições de montagens fotográficas.
6.5 As fotos poderão receber tratamento de luz, contraste, cor, matiz,
enquadramento ou outro que não caracterize foto-montagem.

6.6 Somente serão aceitas fotografias próprias, sendo desclassificado
caso seja comprovado o uso indevido da imagem de terceiros sem o
termo de responsabilidade assinado.
6.7 Serão aceitas somente fotografias que estejam de acordo com a
temática proposta no presente edital.
6.8 Todas as fotografias inscritas poderão ser expostas, veiculadas e
reproduzidas em publicações e eventos de interesse do grupo PET
Enfermagem - UFG - Regional Jataí, desde que citada a autoria.
6.9 Ao realizar a inscrição e envio da fotografia, o autor estará
autorizando a utilização das fotos da forma acima descrita, sem
qualquer tipo de compensação ou remuneração financeira.
6.10 Ao inscrever-se, o autor aceita, explicitamente, o presente
regulamento.

7.Seleção:
7.1 As fotografias serão avaliadas por uma comissão julgadora
composta por membros sendo eles: 01 (um) Coordenador de Curso de
Graduação em Enfermagem, 01 (um) Tutora do Programa de Educação
Tutorial PET - Enfermagem, 01 (um) Professora Colaboradora do
Programa de Educação Tutorial PET - Enfermagem e 06 (seis)
representantes bolsistas do PET Enfermagem - UFG - Regional Jataí.
7.2 Critérios para avaliação de fotografia:
7.2.1 Cada participante poderá inscrever até 3 (três) fotos.
7.2.2 A fotografia deverá ter coerência temática da exposição;
7.2.3 A fotografia poderá ser preto-branco e/ou colorida;
7.2.4 A fotografia não poderá apresentar efeitos digitais, como por
exemplo, borda, distorções, entre outros;
7.2.5 A fotografia deverá ser entregue em meio digital, no formato “jpg”;
7.2.6 As fotografias poderão ter orientação “retrato” ou “paisagem”, ou
seja, ter sua composição no formato vertical ou horizontal;
7.2.7. Cada fotografia, no ato de inscrição, será renomeado com o título
da fotografia e o número de inscrição do participante;

7.2.8 A inscrição na exposição implica na autorização para eventual
publicação e/ou divulgação da fotografia por parte da comissão
organizadora, sem qualquer ressarcimento para o autor da imagem;
7.2.9 A fotografia que não atender às especificações previstas nos
subitens anteriores será desclassificada;
7.2.10 As fotografias serão selecionadas, havendo a possibilidade de
algumas não serem expostas.

8. Exposição das fotografias:
8.1 A exposição ocorrerá no período em que se comemorará a 79°
Semana Brasileira de Enfermagem, ou seja, será realizada nos dias 14
(quatorze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) de maio de 2018, no saguão do
Restaurante Universitário – Câmpus Jatobá e nos dias 17 (dezessete),
18 (dezoito) e 19 (dezenove), no pátio do Câmpus Riachuelo.

9.Disposições Gerais:
9.1 A participação na exposição implicará na aceitação das normas
contidas neste Edital.
9.2 O participante será desclassificado da exposição caso haja o
descumprimento de quaisquer regras deste Regulamento.
9.3 Todos os participantes da exposição asseguram desde já que são
os detentores dos direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua
respectiva fotografia.
9.4 Os participantes da exposição, deverão autorizar a veiculação de
seus nomes e fotografias, bem como, permitirão ao grupo PET
Enfermagem - UFG - Regional Jataí, a utilização ou divulgação das
imagens inscritas no concurso em exposições, eventos institucionais,
mídia impressa (banners, faixas, entre outros), mídia eletrônica (vídeos,
entre outros), internet (redes sociais, entre outros), divulgação científica,
relatórios, entre outros, desde que esses usos não tenham finalidade
comercial e que os autores sejam identificados. Sendo esta utilização
sem limite de tempo e sem incidência de quaisquer ônus para o grupo
promotor da ação.

9.5 Os participantes do concurso, são os exclusivos responsáveis por
eventuais reivindicações de terceiros acerca da autoria das fotografias,
assim como, pela obtenção de autorização referente às propriedades,
objetos, bens, locais e pessoas contidas na imagem.
9.6 A comissão julgadora é soberana e a ela compete apreciar e avaliar
os casos omissos do presente edital.
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