Regulamento do concurso
1. O concurso de fotografia “Aprender trabalhando e Trabalhar ensinando” é uma iniciativa
cultural da Coordenação de Ensino da Graduação do Curso de Medicina da FCM – Faculdade
de Ciências Médicas, Unicamp. Irá premiar os 2 (dois) primeiros colocados, que serão
selecionados pelo Comissão Julgadora do concurso.
Porém não é vinculado ao uso de qualquer bem, direito ou serviço, nos termos da Lei n.
5.768/1971, regulamentada pelo Decreto n. 70.951/1972, Art. 30, e é aberto ao público em
geral que tenha acima de 18 anos, a contar do ano de 2016.
1.1. As fotos selecionadas poderão ser utilizadas para a confecção do livro comemorativo dos
"50 anos da Unicamp" bem como em outros materiais publicitários e mídias eletrônicas,
conforme definição da comissão organizadora. Estas fotos também poderão ser utilizadas em
exposições organizadas pelo Comissão Organizadora do concurso, com prévia notificação aos
participantes sobre as datas e locais.
1.2. Critérios: A Comissão Julgadora selecionará as 2 (duas) fotos que melhor cumprirem os
itens 1.4, 1.5, 1.6, 2 e 3 deste regulamento.
1.3. Premiação: Os autores das 2 (duas) fotos selecionadas pela Comissão Julgadora receberão
um curso fotográfico cada, promovidos pelo fotógrafo Charbel Chaves
(http://www.charbelchaves.com.br/). Todos os participantes receberão certificados em
retribuição à atitude participativa, disponíveis a partir de 21 de novembro de 2016, pelo site
do Gerenciador de Eventos (http://www.fcm.unicamp.br/certificado).
1.4. O Concurso destina-se a premiar as fotografias que melhor expressem a percepção sobre
o tema, a beleza que existe nos ambientes de integração ensino-serviço. O ambiente
fotografado deve ser onde aconteça o ensino médico dos alunos de primeiro ao sexto ano da
FCM, na atividade de serviço.
1.5. A imagem/foto deverá ter a resolução de 600 x 600 DPIS. Caso existam, os atores da cena
não podem estar identificáveis.
1.6. Entrega das Fotos: De 11 de outubro à 10 de novembro de 2016. As fotos deverão ser
enviadas por meio do formulário de inscrição do concurso de fotografia “Aprender
trabalhando e Trabalhar ensinando” disponível pelo link
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/formularios/formulario-do-concurso-fotografico . Todas as
informações solicitadas no formulário deverão ser respondidas corretamente, a veracidade das
informações é única e exclusivamente de responsabilidade do participante. Fotos que não
respeitarem algum item deste regulamento serão desclassificadas.
2. Termo de Cessão de Uso da Imagem para exposição, livro comemorativo, materiais
publicitários e outros recursos de multimeios e mídias eletrônicas, preenchido e assinado pela
pessoa que enviou a fotografia ou imagem, como parte do formulário de inscrição do concurso
de fotografia “Aprender trabalhando e Trabalhar ensinando”.
3. A Comissão Julgadora será composta por profissionais e formadores de opinião, e se
encarregará de julgar e escolher as fotos vencedoras, no período de 16 a 20 de novembro de

2016, sendo sua decisão soberana e irrecorrível. Serão selecionadas as melhores fotografias,
utilizando-se os critérios de originalidade, criatividade, beleza e, como fator de maior
importância, a fidelidade ao tema proposto.
3.1. Em 21 de novembro de 2016, a Comissão Organizadora avisará os premiados, com
antecedência, por e-mail. Os premiados também terão seus nomes publicados na página do
evento e sites de domínio da Comissão Organizadora.
3.2. Os vencedores receberão seus respectivos prêmios mediante a apresentação de
documento original com foto (RG ou Carteira de Habilitação) no dia 25 de novembro de 2016
na reunião da Congregação da Faculdade de Ciências Médicas – Unicamp.

