REGULAMENTO DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA COLABORATIVA
“HOMENAGEM AO IDOSO”

O Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) lança a seleção para a composição da
Exposição Fotográfica Colaborativa "Homenagem ao Idoso", cujas
atividades serão organizadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e PróReitoria de Desenvolvimento e Relações Comunitárias, com a finalidade de: I.
Homenagear o Idoso; II. Incentivar a reflexão sobre os cuidados e tratamento
do idoso; III. Estimular o uso da fotografia como expressão; IV. Integrar as
atividades da Semana de Responsabilidade Social.

1. DA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO
1.1 - A participação nesta ação é voluntária e gratuita, não estando
condicionada, em hipótese alguma, à sorte, pagamento de preço e/ou compra
de produtos ou serviços pelos participantes, sendo, portanto, de caráter
exclusivamente cultural/recreativo.
1.2 - Poderão participar desta seleção, fotografias que retratem interpretações
pessoais sobre o tema “Homenagem ao Idoso” em seus mais diversos
aspectos, tais como: comportamento, exemplos de atitudes e práticas
sustentáveis, flagrantes e denúncias.
1.3 – Para participar, os interessados deverão se inscrever pessoalmente na
Pró-reitoria de Extensão e Cultura entre os dias 7 de agosto de 2017 a 13 de
setembro de 2017;
1.4 - Poderão se inscrever na seleção quaisquer alunos, funcionários e
professores do UNIFIEO.
1.5 - Ao se inscrever na seleção o participante declara que leu e aceita de
forma incondicional todos os termos e condições deste Regulamento.

2. DAS FOTOS
2.1 - As fotografias deverão ser em preto e branco, ampliadas em papel
fotográfico fosco e em tamanho 20X30 cm.
2.2 - No verso da foto deve constar o nome, curso ou setor e email do
participante.

2.3 - Cada participante poderá participar com apenas uma fotografia.
2.4 - Os participantes declaram, desde já, serem responsáveis pela autoria das
fotos encaminhadas e que estas não constituem plágio ou qualquer outra forma
de apropriação autoral vedada por lei, assumindo inteira responsabilidade por
eventuais reproduções de trabalhos de terceiros.
2.5 – As fotografias não serão devolvidas.

3. DAS EXPOSIÇÕES
3.1 – Todas as fotografias serão expostas na Exposição Fotográfica
Colaborativa "HOMENAGEM AO IDOSO” do dia 18 de setembro ao dia 1º de
outubro de 2017, durante a Semana de Responsabilidade Social até o Dia do
Idoso ou Dia Internacional da Terceira Idade, que é comemorado no dia 1º de
outubro.
3.2. A exposição ocorrerá no saguão do 3º piso do bloco amarelo. Caso seja
necessário, blocos adjacentes também serão ocupados.
3.3 - As fotografias poderão itinerar ou ser expostas em outras instituições
culturais brasileiras ou locais de exposição, mediante solicitação ao UNIFIEO,
de acordo com o disposto neste regulamento.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 - Ao inscrever-se para participar desta seleção, nos termos deste
Regulamento, o participante estará automaticamente autorizando por si, desde
já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável,
o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu nome, sua imagem e
sua voz em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, digitalizadas ou não, em
qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em eletrônica,
impressa e Internet, para a ampla divulgação da exposição, com exclusividade
e em caráter gratuito, sem que tal autorização signifique, implique ou resulte
em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento;
4.2 - Os participantes assumem total e exclusiva responsabilidade pelas
imagens a respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações, declarando
que suas imagens são originais e de própria autoria. Em caso de plágio de
qualquer espécie o UNIFIEO desclassificará o participante, sendo este

responsável por eventuais ônus ou danos a terceiros e respondendo integral e
exclusivamente pelos seus atos.
4.3 – O UNIFIEO poderá ainda, a seu único e exclusivo critério, solicitar aos
selecionados ou participantes que comprovem, documentalmente, a veracidade
das informações prestadas, principalmente (mas não limitado) aos casos de
dúvidas quanto à propriedade dos direitos autorais das fotografias ou de
direitos de terceiros fotografados, sob pena de desclassificação, sem prejuízo
das medidas judiciais cabíveis, ficando a Instituição isenta de quaisquer
responsabilidades, de uma vez que é possuidora de boa-fé.
4.4 - A participação nesta seleção não gerará ao participante (ou participante
selecionado)

nenhum

outro

direito

ou

vantagem

que

não

estejam

expressamente previstos neste Regulamento.
4.5 -

O UNIFIEO reserva-se o direito de interromper a ação ou mudar

quaisquer aspectos relativos ao formato da exposição sem aviso prévio aos
participantes.
4.6 - Eventuais dúvidas relacionadas com esta seleção e seu Regulamento
poderão ser esclarecidos através do e-mail 00609@unifieo.br.

