
Modelo para o Consentimento de Uso de Imagem

Com o objetivo de participar do Concurso Universitário 
de Fotogra! a: “Acessibilidade e respeito: Eu posso! 
Você deixa? ” ! z fotos suas. Para tanto, solicito sua 
autorização para o uso do direito de imagem para ! ns 
de exposição. Informamos ainda que as fotos NÃO serão 
comercializadas.

Atenciosamente,

Nome do Fotógrafo - Data

Autorização do fotografado:

Nome: .............................................................................

Assinatura: .....................................................................

CPF: ................................................................................

CONCURSO
FOTOGRÁFICO

Inscrições: 13 de maio de 2013 a 30 de setembro de 2013
Telefone: 3342.2501 – E-mail: inclusao@reitoria.ufrn.br ou sbatistu@cb.ufrn.br

Informações:  CAENE – Comissão de Apoio ao Estudante com Necessidades Educacionais Especiais

FOTO: CÍCERO JÚNIOR

REALIZAÇÃO

APOIO

IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através da 

Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais (CAENE), vem realizando um trabalho 

pioneiro no auxílio na assistência aos alunos com necessidades 

especiais. Em maio de 2013 foi organizada a I Campanha de 

Acessibilidade da UFRN, onde, entre as mais diversas atividades, 

encontra-se o lançamento deste Concurso Fotográfico intitulado: 

Acessibilidade e Respeito: Eu Posso! Você deixa? Este concurso 

visa levantar o questionamento da população em geral acerca 

da acessibilidade e diversidade bem como no movimento de 

inclusão social.

Este concurso valoriza o bem maior da sociedade que é a diversidade 

e pretende fazer com que o participante questione sobre sua visão 

da sociedade e acessibilidade atual, ou de como vislumbraria esta 

questão de forma mais ampla ou social, usando sua criatividade e 

sensibilidade, em uma linguagem fotográ! ca. Por meio da exposição 

das fotos selecionadas, eles estarão contribuindo também para que 

mais gente engrosse a corrente do pensar acessível, contribuindo 

na construção de um mundo melhor.

OBJETIVOS:
–  Levantar questionamentos acerca da acessibilidade em nosso 

pais, no intuito de proporcionar a construção de uma sociedade 

melhor para todos;

–  Revelar o olhar da população acerca da Acessibilidade e Respeito: 

Eu posso! Você deixa?;

– Proporcionar o registro imagético deste olhar sobre o tema;

– Difundir a produção fotográ! ca;

– Oferecer entretenimento cultural à população;

–  Promover a participação da comunidade estimulando a produção 

no campo das artes visuais, por meio da fotogra! a;

– Revelar e estimular novos talentos na área da fotogra! a.
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Concurso Universitário de Fotogra! a: Acessibilidade e 
respeito: Eu posso! Você deixa? 

REGULAMENTO

O Concurso Fotográ! co “Acessibilidade e respeito: Eu posso! Você 
deixa?” tem como ! nalidade incentivar a arte da fotogra! a e estimular 
o surgimento de novos talentos, sensibilizando e despertando um novo 
olhar sobre a diversidade humana e inclusão. Aspectos relacionados 
aos diferentes tipos de de! ciências (física, sensorial e intelectual) 
poderão ser registrados.

Participação

1.1  As fotos enviadas para o concurso deverão ser coloridas e/ou preto 
e branca.

1.2 Poderão participar fotógrafos amadores e pro! ssionais.

2 Inscrições

2.1  A inscrição será feita mediante o envio das fotos junto com a 
! cha própria que segue anexa a este regulamento, podendo ser 
fotocopiada. O preenchimento poderá ser datilografado, digitado 
ou manuscrito em letra de forma legível. 

2.2  As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 13 de 
maio de 2013 a 30 de setembro de 2013, devendo ser endereçadas 
para: Concurso Fotográ! co: Acessibilidade e respeito: Eu 
posso! Você deixa? CAENE Comissão de Apoio ao Estudante com 
Necessidades Educacionais Especiais, Pró-Reitoria de Graduação, 
UFRN, Av. Salgado Filho, s/n – Campus Universitário, Prédio da 
Reitoria, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59078-970.

2.3  As fotogra! as poderão ser entregues diretamente no endereço 
abaixo ou enviadas via correio, neste caso, levar-se-á em conta a 
data de postagem do carimbo dos correios (recomenda-se o envio 
por carta registrada ou sedex).

2.4  Os concorrentes poderão inscrever até o limite máximo de 03 (três) 
fotogra! as, medindo 20 X 30 cm em papel fotográ! co fosco.

2.5  As fotogra! as deverão ser enviadas, obrigatoriamente, com 
as etiquetas (modelo no ! nal deste documento) preenchidas e 
coladas no verso das mesmas.

2.6  As fotogra! as inscritas deverão retratar a visão pessoal sobre a 
acessibilidade e respeito relacionadas aos diferentes tipos de 
de! ciências.

3. Seleção e Comissão Julgadora
3.1  A seleção e premiação das fotogra! as serão realizadas por uma 

Comissão composta por 03 (três) membros, todos da UFRN. 
Somente ao ! nal do concurso serão divulgados os nomes dos 
membros desta Comissão.

4. Premiação e Publicação
4.1  Os prêmios serão concedidos aos 03 (três) primeiros lugares e 

menção honrosa para as próximas 12 (doze) fotogra! as. Em se 

conseguindo outros prêmios, os mesmos serão repassados na 
ordem da menção honrosa As fotos selecionadas irão compor uma 
mostra itinerante.

4.2 Os prêmios para cada categoria serão os seguintes:

1 lugar Máquina Fotográ! ca 

2 lugar Laptop 

3 lugar Livro

4.3  A entrega dos prêmios será feita mediante assinatura de contrato 
de autorização de uso das fotogra! as para ! ns de divulgação do 
tema Acessibilidade e respeito: Eu posso! Você deixa?, com 
a  CAENE.

4.4  Somente será aceita manipulação digital básica (ajustes de níveis, 
contraste, cor e saturação).

5. Informações Gerais

5.1  As fotogra! as enviadas não serão devolvidas e passarão a fazer 
parte do Acervo da organização do concurso, podendo ser usadas 
em exposições, sem que isto implique em qualquer forma de 
pagamento. Em todos os casos serão respeitados os devidos 
créditos de autoria.

5.2  As decisões de seleção e premiação terão caráter irrecorrível. 

5.3  O participante declara que é autor da imagem enviada para este 
concurso respondendo penal e civilmente por esta informação, 
isentando os Organizadores de qualquer responsabilidade.

5.4  A utilização da imagem alheia na fotogra! a é de responsabilidade 
do autor. Entretanto, segue em anexo, um modelo de consentimento 
de uso de imagem.

5.5  As fotogra! as inscritas respeitarão as normas da Legislação 
Brasileira, em especial o estatuto da Criança e do Adolescente e o 
Estatuto do Idoso.

5.6   Só poderão participar do concurso pessoas maiores de idade.

5.7  Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora 
do concurso.

6. Cronograma
6. 1   Inscrições: 13 de maio de 2013 a 30 de setembro de 2013
6. 2 Seleção e classi! cação: 01 de outubro a 18 de outubro de 2013 
6.3  Divulgação dos Resultados: 25 de outubro de 2013, na CIENTEC-UFRN.

7. Informações

CAENE Comissão de Apoio ao Estudante com Necessidades 
Educacionais Especiais, Pró-Reitoria de Graduação, UFRN, Av. 

Salgado Filho, s/n – Campus Universitário, Prédio da Reitoria, Lagoa 
Nova, Natal/RN - CEP: 59078-970.

Telefone: 33422501
E-mails: inclusao@reitoria.ufrn.br ou sbatistu@cb.ufrn.br

CONCURSO FOTOGRÁFICO
“Acessibilidade e respeito: Eu posso! Você deixa?”

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME: ....................................................................................

...............................................................................................

CPF: .......................................................................................  

ENDEREÇO: ............................................................................

...............................................................................................

E-MAIL: ..................................................................................

TELEFONE PARA CONTATO: ...................................................

QUANTIDADE DE FOTOS INSCRITAS: .....................................  

TITULO DAS FOTOS: ...............................................................

...............................................................................................

Li e concordo plenamente com o regulamento do Concurso 
Fotográ! co Acessibilidade e respeito: Eu posso! Você deixa? 

Assinatura: ............................................................................

Esta ! cha de inscrição deverá ser preenchida e enviada 
juntamente com as fotos.

MODELO DA ETIQUETA A SER COLADA NO VERSO DA FOTO

Local da foto: ........................................................................

Data da Foto:  ........................................................................

Titulo da Foto: .......................................................................
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