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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS 

MULHERES NO CAMPUS III: EXPOSIÇÕES E DEBATES EM CENA 
 

EDITAL PARA O CONCURSO DE FOTOGRAFIA: 
MULHER SINGULAR E PLURAL NO CAMPUS III DA UFPB 

 
O Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA), por meio da coordenação da programação dedicada à 
mulher no mês de março de 2017, intitulada: MULHERES NO CAMPUS III: EXPOSIÇÕES E DEBATES EM CENA, comunica a 
abertura de inscrições para o concurso de fotografias com o tema: “Mulher singular e plural no Campus III da UFPB” 
que acontecerá entre os dias 7 a 15 de março de 2017.  

1 Objetivos: 

Propor desafios fotográficos entre servidoras técnicas administrativas, terceirizadas, servidoras docentes e alunas do 
CCHSA e CAVN com a temática: “Mulher singular e plural no campus III da UFPB”.  

Desafiar mulheres do campus III a documentar através de uma foto ou uma série de três fotos o registro de elementos 
e sentimentos da singularidade e pluralidade da mulher.  

Expor durante os dias de 20 a 31/03/2017 na casa da direção do CAVN as fotografias participantes do concurso.  

Divulgar as fotos no site do CCHSA. 

2 Inscrições: 

A coordenação da programação dedicada à mulher 2017: MULHERES NO CAMPUS III: EXPOSIÇÕES E DEBATES EM CENA 
lançará no site do CCHSA em 7 de março de 2017 o I Concurso de Fotografia do mês da mulher com o tema: Mulher 
singular e plural no campus III da UFPB.  

A participante deverá enviar através do e-mail concursofotograficomulhercchsa@gmail.com até do dia 15/3/2017, uma 
foto de 1200 x 600, em arquivo de foto digital com, no máximo, 3 (três) MB, nos formatos .JPG ou .PNG. 

A participante deverá preencher os dados cadastrais solicitados na ficha de inscrição e ainda confirmar que aceita as 
condições para a participação no concurso, marcando a opção “Eu concordo com os termos de uso do Concurso de 
fotografias do mês da mulher com o tema: Mulher singular e plural no campus III da UFPB”. A participante deverá ter o 
máximo de atenção quando do preenchimento de suas informações pessoais na ficha de inscrição.  

A participação é individual, devendo cada participante enviar de 01 (uma) a 03 (três) fotos.  

As participantes só poderão inscrever fotos de sua própria autoria, sendo vedadas as inscrições de trabalhos de 
terceiros. As fotos deverão obedecer ao tema proposto.  

3 Documentos para inscrição  

Para formalizar a inscrição das fotografias é necessário encaminhar o arquivo das fotografias para serem selecionadas 
juntamente com a ficha de inscrição e termo de cessão de direitos de uso de imagens (apêndice 1) devidamente 
preenchidos para o e-mail concursofotograficomulhercchsa@gmail.com  

Observação: A legenda que acompanhará cada fotografia deverá conter o nome da autora, título da foto, identificação 
do local e quaisquer outras informações que a autora considerar relevantes para o concurso.  

4 Premiação  

As fotos estarão disponíveis para uma comissão formada por docentes representantes dos departamentos do CCHSA. 
Serão premiadas 3 fotografias, sendo primeiro, segundo e terceiro lugar. As participantes que tiverem suas fotos neste 
ranque do concurso receberão um prêmio simbólico e uma certificação de participação.  

5 Disposições Gerais  

No ato da adesão do concurso e anuência ao presente Regulamento, através de sua inscrição, a participante autoriza 
gratuitamente, em caráter exclusivo, irrevogável, irretratável, definitivo e universal a divulgação de seu nome, imagem 
e voz, bem como as respectivas fotos enviadas no e-mail citado acima em quaisquer obras audiovisuais produzidas pelo 
CCHSA/UFPB. A coordenação do MULHERES NO CAMPUS III: EXPOSIÇÕES E DEBATES EM CENA se reserva no direito de 
cancelar a convocação a qualquer momento devido à inviabilidade para realização do concurso a partir de justificativa 
prévia às inscritas. É solicitada às participantes a confirmação da presença na cerimônia de premiação dos trabalhados 
fotográficos às 14h no Auditório CAVN no dia 31/03/2017. 


