MARATONA FOTOGRÁFICA FOTOMOBILE - CIENTEC 2015
REGULAMENTO

CAPÍTULO I - Do evento
A Maratona FotoMobile na CIENTEC 2015 é a primeira edição de uma maratona
temática que será realizada durante a XXI Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura
da UFRN - CIENTEC 2015, que ocorre no período de 20 a 23 de outubro de 2015.
1.1 O evento faz parte das comemorações pelos 10 anos de atuação do Coletivo
Caminhos Comunicação & Cultura, formado por produtores independentes do Rio
Grande do Norte, com realização de projetos principalmente nas áreas de Cultura
Popular, Fotografia e Audiovisual (www.olharcultural.com).
CAPÍTULO II - Do objetivo
A Maratona FotoMobile Cientec 2015 tem o objetivo de estimular e desenvolver o
gosto pela linguagem fotográfica, revelando diversos olhares sobre a CIENTEC
2015 e o universo da UFRN.
CAPÍTULO III – Do tema
Em 2015, A Maratona FotoMobile Cientec tem como tema: "LUZ: DESPERTANDO
OLHARES, ACENDENDO IDEIAS", temática da Cientec 2015.
CAPÍTULO IV – Da participação
Podem participar da maratona, comunidade acadêmica e externa, incluindo
estudantes, servidores, professores, fotógrafos profissionais ou amadores, maiores
de 18 (dezoito) anos, que se inscrevam previamente para o evento.
CAPÍTULO V - Da inscrição
As inscrições serão realizadas via on-line SigEventos (Sistema de gerenciamento
de eventos da UFRN) até o dia 21.10, às 14h, e presencialmente no Auditório do
Labcom no dia do evento.
5.1 No ato da inscrição os participantes deverão entregar ficha de inscrição
específica, preenchida e assinada.
5.2 As inscrições são limitadas ao número máximo de 100 participantes.
CAPÍTULO VI - Das regras
A atividade terá início às 15h do dia 21/10/2015, com a realização de uma roda de
conversa sobre a fotografia a partir de dispositivos móveis, no Auditório do Labcom
da UFRN, no Campus da UFRN por trás da TV Universitária, e terminará no dia
23/10/2015 às 18h, com a divulgação do resultado final da maratona.
6.2 A maratona (prática fotográfica) terá duração de 24 horas, iniciando a partir das
17h do dia 21/10/2015 e terminando às 17h do dia 22/10/2015.
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6.3 Cada participante deve selecionar três imagens produzidas durante a maratona
e enviar por e-mail à coordenação do evento, através do e-mail:
maratonafoto2015@gmail.com
6.4 Os participantes deverão retirar, mediante o comprovante de inscrição, material
de identificação de uso obrigatório durante todo o período da atividade. O material
de identificação será entregue somente no 21/10/2015, no período da tarde, após a
abertura do evento.
6.5 Os participantes devem utilizar equipamento próprio, obrigatoriamente
dispositivo móvel do tipo Smartphone ou Tablet. A organização da maratona não
fornecerá nenhum tipo de equipamento de captura de imagem para participante
durante a maratona.
6.6 Os promotores não se responsabilizam por qualquer dano que venha a ocorrer
com equipamentos durante o evento ou por qualquer erro que ocorra no processo
de envio das fotografias.
6.7 os participantes se comprometem a postar somente fotos de sua autoria e feitas
no período de vigência da maratona. No ato da inscrição será assinado um termo
de compromisso do participante (anexo 1 do regulamento).
6.8 Após a entrega das fotografias à coordenação do evento, será feita a publicação
em página de rede social específica, para seleção através de júri popular, com o
critério de maior votação para definição das 10 fotografias finalistas.
6.9 A divulgação do resultado será feita no dia 23/0/2015, às 18h, durante o
encerramento da Cientec 2015.
Capítulo VII - Da Programação
A maratona terá a seguinte programação, horários e locais abaixo relacionadas:
Evento
Abertura
Oficial
da
Maratona
Fotomobile Cientec 2015 - Roda de
conversa sobre a Fotografia com
dispositivos móveis
Início da Maratona – fotógrafos vão à
campo realizar as fotografias
Encerramento da Maratona –
participantes devem encerrar a
produção de fotografias e enviar
Divulgação das fotografias em
espaço on-line para votação do
público
Divulgação do resultado final e
premiação

Data
21.10

Horário
Local
15h
Auditório do Labcom da UFRN
– por trás da TV Universitária.

21.10

17h

Espaços da Cientec e UFRN

22.10

17h

Enviar
por
e-mail:
maratonafoto2015@gmail.com

22.10

19h

23.10

18h

Site: www.olharcultural.com.br
Fan page da maratona
fotomobile no Facebook
Praça Cívica do Campus –
Palco central de eventos,
dentro da programação de
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encerramento
2015.

da

Cientec

Capítulo VIII - Dos prazos
Cada
participante
deverá
enviar
as
fotografias
para
o
e-mail:
maratonafotomobile2015@gmail.com, com 3 fotografias, no formato JPEG para os
organizadores do evento, fotografias devem estar devidamente identificadas como
nome do autor. Serão recebidas fotografias até às 17h do dia 22/10/2015.
8.1. Após as 17h a Comissão Organizadora NÃO receberá as fotografias.
Capítulo IX - Da avaliação
As fotografias serão primeiramente avaliadas por uma Comissão Julgadora
composta por 03 avaliadores (contendo 1 (um) fotógrafo profissional e 2 (dois)
integrantes da Comissão Organizadora.
9.1 Cada participante terá apenas uma fotografia escolhida e levada a júri popular
para votação na internet.
9.2 A Comissão Julgadora avaliará os trabalhos e elegerá as melhores fotos,
conforme os seguintes critérios de avaliação:
a) Consonância com o tema e subtemas definidos;
b) Criatividade;
c) Originalidade;
d) Estética;
e) Qualidade Fotográfica (técnica);
f) Qualidade informativa

Capítulo X - Da premiação
Serão premiados 10 participantes que tiverem as fotografias selecionadas pelo júri
popular, seguindo a maior quantidade de curtidas na fanpage oficial do evento no
Facebook.
10.1 Antes da votação em júri popular será feita uma pré-seleção da comissão
avaliadora, elegendo apenas uma fotografia de cada participante.
10.2 Os participantes podem divulgar e compartilhar a foto selecionada (que irá para
votação) em seus perfis nas redes sociais.
10.3 A premiação contempla prêmios relacionados à área da fotografia como
incentivo ao estudo e prática da fotografia. Os prêmios conferidos do 1º ao 3º lugar
contemplam 1 livro e uma obra fotográfica autografada pelo autor.
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10.4 Os prêmios conferidos do 4ª ao 10ª lugar contemplam um kit contendo
postcards, um livro “Expressões de Fé”, do fotografo Alexandre Santos e certificado
de Menção honrosa.
10.5 Todos os premiados serão divulgados na fanpage do evento.
10.6 Todos os participantes receberão certificado de participação no evento.

Capítulo XI - Das disposições finais
Os casos omissos ao presente regulamento serão avaliados e definidos pela
Comissão Organizadora da MARATONA FOTOGRÁFICA FOTOMOBILE NA
CIENTEC 2015.
Outras informações e dúvidas devem ser requeridas pelo e-mail oficial do evento:
maratonafoto2015@gmail.com

Lady Dayana Oliveira
Organizadora da Maratona Fotográfica Fotomobile Cientec 2015

4

ANEXO 1: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE

Pelo
presente
instrumento
e
na
melhor
forma
de
direito,
Eu......................................................................................................................................
................................................................................., nacionalidade................................,
estado civil............................, profissão...................................................., residente e
domiciliado na Rua/Av. .............................................................................................,
......................................................n.º................., complemento....................................
CEP...................,
na
Cidade...................................................,
Estado
de
....................................................., telefone: (......)..................................., e-mail:
.............................................., portador da Cédula de Identidade R.G. n.º
.....................................................,
inscrito
no
CPF
sob
o
n.º
.............................................., doravante denominado “PARTICIPANTE ”, neste ato
DECLARO que a CAMINHOS COMUNICAÇÃO & CULTURA e organizadores da
“Maratona FotoMobile na Cientec 2015” estão isentos integralmente de toda e
qualquer responsabilidade advinda da minha conduta como Participante deste
Concurso, inclusive, quanto à responsabilidade pelo uso indevido ou pela violação de
quaisquer direitos de terceiros, sem prejuízo do direito de regresso que possui.
DECLARO também que estou ciente de que a CAMINHOS COMUNICAÇÃO &
CULTURA e organizadores não se responsabilizam por danos de qualquer natureza,
incluídos danos à integridade física, danos materiais e morais ou prejuízo oriundo da
participação neste Concurso ou da aceitação do Prêmio, e ainda, que aos organizadores
é reservado, a qualquer momento, o direito de cancelar ou suspender, bem como
interromper o Concurso, caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas ou qualquer outro
impedimento causado por força maior que comprometa a integridade do Concurso, de
forma que não possa ser conduzido como originalmente planejado, não lhes cabendo
qualquer responsabilidade advinda deste cancelamento. Sendo esta a expressão da
verdade, o (a) PARTICIPANTE firma a presente, em caráter irrevogável e irretratável,
na forma da lei.

Natal, _____de______________ de 2015.

________________________________________________________
Assinatura do Participante
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