
Promoção Foto na Faixa - III Semana Rainbow da UFJF 
 

R E G U L A M E N T O 
 

A promoção Foto na Faixa é uma ação de divulgação para promover a III Semana Rainbow da UFJF que tem como 
objetivo fomentar o tema: “GÊNERO, SEXUALIDADE & DIVERSIDADE – percepções interdisciplinares”. O concurso 
propõe a interação voluntária de internautas e estimula o compartilhamento de fotos criativas, com possibilidade de 
participação de toda a comunidade:  

1. Disposições Gerais:  

1.1. A primeira promoção Foto na Faixa integra o Projeto de extensão “Identidades, cidadania e inclusão LGBTQ+: III 
Semana Rainbow da UFJF”, promovido com o apoio da Diretoria de Imagem Institucional, e está aberta para qualquer 
pessoa com conta na Rede Social Instagram.  
1.2. O tema da III Semana Rainbow e da promoção é: “GÊNERO, SEXUALIDADE & DIVERSIDADE – percepções 
interdisciplinares”. 
1.3. A técnica para criação da postagem é livre, podendo ser utilizados recursos complementares de lentes e filtros 
especiais, entre outros.  
1.5. Os critérios de avaliação das fotografias postadas são: criatividade, estético e representação do tema proposto e os 
elementos compositivos e inovadores sobre o tema.  
1.6. Cada participante poderá realizar quantas postagens quiser, seguindo os critérios: 

 A foto deve ser realizada contendo as faixas da UFJF que estão caracterizadas com as cores do arco-
íris 

 A postagem deve ser realizada no Instagram, utilizando obrigatoriamente a hashtag: #fotoufjf e deve 
ser postada no FEED (não é válido stories)  

 Também não será válida fotos em formato CARROSSEL (portanto, cada participante deve fazer um 
post por vez com a #fotoufjf) 

 O participante deve seguir as seguintes contas de Instagram: 
o @semanarainbowufjf 
o @zinecultural 
o @sistema3 

1.7. É obrigatório que o perfil esteja público para que a postagem possa ser visualizada 
1.8. As postagens devem seguir os termos de conduta da Rede Social Instagram  

 
2. Vigência:  
 
2.1. As postagens poderão ser realizadas até o dia vinte e dois de julho de dois mil e dezenove.  

 
3. Comissão de Seleção:  

3.1. A Comissão de Seleção será constituída por 5 (cinco) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes, todos indicados e 
nomeados pela coordenação do Projeto de extensão “Identidades, cidadania e inclusão LGBTQ+: III Semana Rainbow da 
UFJF”, que exercerá a Presidência da Comissão e terá o poder de desempate. 

4. Da premiação: 

4.1 Será premiada 01 (UMA) foto, lê-se postagem, com a seguinte premiação: 

 A foto fará parte da campanha publicitária da III SEMANA RAINBOW DA UFJF 

 Uma Bolsa de estudos SISTEMA 3: Compreende um módulo de inglês, francês ou espanhol, com 
duração de oito semanas. No total serão 25 aulas com 3 horas cada. A matrícula deverá ser realizada 
até dia 16 de setembro de 2019 para que o curso seja iniciado até outubro de 2019 na unidade de 
Juiz de Fora/Mg 



 Uma MESA para assistir ao MISS BRASIL GAY 2019: Compreende uma mesa para 6 (seis) pessoas no 
setor Prta 

5. Disposições finais:  

5.1. Ao realizar a postagem com a HASHTAG FAIXAUFJF a foto será divulgada automaticamente no 
hotsite oficial da promoção, com autorização automática. 
5.2. Os prêmios do concurso são pessoais e intransferíveis; bem como não podem ser trocados; 
7.3. Fica a cargo do ganhador despesas de deslocamento e outros custos necessários para usufruir 
dos benefícios dos prêmios. 
 
Juiz de Fora, 03 de junho de 2019.  

 

Marcelo Carmo Rodrigues 
Professor do Departamento de Turismo da UFJF 
Coordenador do Projeto de Extensão Projeto de extensão “Identidades, cidadania e inclusão LGBTQ+: III 
Semana Rainbow da UFJF”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


