
ATIVIDADE EXTRACURRICULAR COMPLEMENTAR

ENTREGA DE FOTOGRAFIAS:
Na Central de Certificados - Sala 25 - até o dia 03/12/2018

EXPOSIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS:
No 1º corredor do piso superior - Salas 169 a 184 - a partir de 04/12/2018

INSCRIÇÃO PARA ACADÊMICOS UNIFACVEST: R$ 61,00
INSCRIÇÃO PARA PÚBLICO EXTERNO: R$ 85,00
HORÁRIO: 15h30min-22h - CERTIFICADO: 20 h/a

INSCRIÇÃO PARA ACADÊMICOS E EGRESSOS (ex-alunos): R$ 61,00 em www.unifacvest.net (unimestre). Para outras Instituições e Comunidade: R$ 85,00. Retirar o
crachá na Central de Certificados - Sala 25 - e carimbar durante a exposição de fotografias no local da exposição, com a organização do MEETING - UNIFACVEST.

CERTIFICADO: 20h/a.

1. OBJETIVO: O Festival de Fotografia UNIFACVEST tem por objetivo promover o 
olhar estético, cultural e autônomo de nossa rica região, por meio do concurso de 
fotografia, a integração dos acadêmicos, professores e reitorias, a ampla divulgação 
da criatividade, da inovação e do olhar filosófico de valores artísticos, buscando 
sempre a valorização dos talentos. 

2.PÚBLICO-ALVO: Acadêmicos, egressos e docentes dos cursos de graduação e 
pós-graduação UNIFACVEST.

3. REGULAMENTO
3.1 O Festival de Fotografia UNIFACVEST está aberto a todos os acadêmicos, 
egressos e docentes de todos os cursos de Graduação e Pós-graduação 
UNIFACVEST;
3.2 O Festival apresenta uma categoria:
3.2.1 CATEGORIA: NATAL.  Não é permitido no festival imagens da INTERNET;  

4. O Festival de Fotografia UNIFACVEST, abre espaço para que os participantes 
possam apresentar obrigatoriamente com uma inscrição no UNIMESTRE / 
UNIFACVEST e com a retirada do seu respectivo CRACHÁ na Central de 
Certificados UNIFACVEST - Sala 25, 01 (um) trabalho em preto e branco e 01 (um) 
trabalho colorido, com formatos A4. A Fotografia deverá ser fixada em suporte de 
PAPEL CARTÃO PRETO, com uma margem de 5cm (não serão aceitos trabalhos 
que não respeitarem as margens do papel cartão e da fotografia) em todas as 
bordas. O material (papel) utilizado para imprimir as fotos deve ser obrigatoriamente 
PAPEL FOTOGRÁFICO. A impressão pode ser amadora ou profissional. As 
molduras em acrílicos ou vidros não serão aceitas; Os participantes do Festival de 
Fotografia UNIFACVEST, deverão inscrever uma foto colorida e uma foto em preto e 
branco obrigatoriamente para cada inscrição, para poder fazer parte do evento e ser 
certificado. Os participantes poderão efetivar uma inscrição = (01 crachá: o crachá 
representa a inscrição de uma foto colorida e uma foto em preto e branco). NÃO 
SERÃO ACEITAS FOTOGRAFIAS DA INTERNET;

5. O nome do autor completo e o título da obra deverá estar identificado nas 
fotografias, na margem, em rodapé (OBRIGATÓRIO);

6. Os trabalhos deverão ser entregues na Central de Certificados UNIFACVEST - 
Sala 25, em envelope identificado com o nome completo do autor, identificação do 
título da obra e FESTIVAL DE FOTOGRAFIA UNIFACVEST. Cada foto deverá ser 
entregue em envelope separado (a recepcionista da Central de Certificados aceitará 
os trabalhos que respeitarem o regulamento: margens, duas fotos para cada crachá, 
sendo uma colorida e uma em preto e branco etc.) e identificado - NÃO PODENDO 
SER FOTOGRAFIA DA INTERNET;

7. A Central de Certificados estará recebendo as obras fotográficas até o dia 03 de 
dezembro de 2018, no Centro Universitário UNIFACVEST. Caso os autores achem 
necessário fazer seguro da obra, fica por sua responsabilidade;

8. A banca examinadora que avaliará as obras fotográficas será constituída por um 
Júri composto por 04 (quatro) profissionais dos Cursos de Comunicação Social do 
Centro Universitário UNIFACVEST. As avaliações do Júri serão soberanas;

9. PREMIAÇÃO
9.1 As obras fotográficas inscritas (todas que estiverem dentro do regulamento - as 
que não estiverem dentro do regulamento não serão certificadas com as horas de 
atividade extracurricular complementar e não terão ressarcido o dinheiro da 
inscrição) serão expostas a partir do dia 04 de dezembro de 2018, no primeiro 
corredor do piso superior da UNIFACVEST, em frente às salas número 169 a 184.  
Haverá destaque para os premiados a partir do dia 07 de dezembro de 2018. Ao 
término da exposição, os autores devem ter a responsabilidade de retirar as suas 
obras;
9.2 Os participantes do FESTIVAL DE FOTOGRAFIA UNIFACVEST receberão 20 
horas-aula diretamente no sistema da Secretaria;
9.3 Premiação:
9.3.1 CATEGORIA: NATAL (Preto e Branco):    
1º LUGAR: Troféu arte fotográfica.

9.3.2 CATEGORIA: NATAL (Colorido):    
1º LUGAR: Troféu arte fotográfica;

10. Os participantes do FESTIVAL DE FOTOGRAFIA UNIFACVEST comprometem-
se automaticamente no ato da inscrição a autorizar a utilização da imagem das obras 
fotográficas no período de exposição das mesmas. Os autores concorrentes do 
Festival assumem para efeitos legais, total responsabilidade de suas obras;

11. A comissão organizadora do FESTIVAL DE FOTOGRAFIA UNIFACVEST tem a 
total responsabilidade e plenos poderes para resolver os casos omissos deste 
regulamento.

12. A Participação no FESTIVAL DE FOTOGRAFIA UNIFACVEST, para concorrer 
no MEETING, implica na prévia inscrição e entrega de 01 (uma) foto preto e branca e 
01 (uma) foto colorida para o seu crachá (verificar item 4 do regulamento).

9º MEETING DE FOTOGRAFIA UNIFACVEST - REGULAMENTO
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