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II MOSTRA FOTOGRÁFICA DA UNITINS 

 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade 

Estadual do Tocantins - Unitins, por meio da Coordenadoria de Programas e Projetos 

Culturais, convida a comunidade acadêmica da Unitins e pessoas da comunidade 

externa à submissão de fotos para a II Mostra Fotográfica da Unitins. A mostra 

consiste na apresentação de fotografias que ilustrem o tema da III Semana de Direitos 

Humanos da Unitins e tem como público-alvo estudantes, professores e técnico-

administrativos dos câmpus da Unitins em Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, 

Palmas e Paraíso; sede administrativa e Centro de Ciências Agrárias, em Palmas; 

Núcleo Tocantinense de Arqueologia e Museu de Zoologia José Hidasi, em Porto 

Nacional; Centro de Pesquisa Agroambiental de Várzea, em Formoso do Araguaia; 

Laboratório de Referência Animal em Araguaína; Unidade de Pesquisa em Abacaxi, 

em Miranorte; e pessoas da comunidade externa.  

 

1. Temática: 

 

A temática central da III SEMANA DE DIREITOS HUMANOS é Sociedade e meio 

ambiente. O participante da II Mostra Fotográfica da Unitins pode escolher um dos 

recortes a seguir: 

 

1.1 Meio ambiente e o direito humano à distribuição equitativa de comida saudável; 

1.2 Meio ambiente e o direito humano a deslocar-se na cidade com segurança;  

1.3 Meio ambiente e o direito humano a trabalho digno;  

1.4 Meio ambiente e o direito humano a moradia digna; 

1.5 Meio ambiente e o direito humano a saneamento básico; 

1.6 Meio ambiente e o direito humano a água potável; 

1.7 Meio ambiente e o direito humano a saúde pública; 

1.8 Meio ambiente e o direito humano a informação e liberdade de expressão. 

 

2. Objetivo: 

Reconhecer e valorizar a Fotografia como expressão artística, com foco em meio 

ambiente e direitos humanos.  

3. Público-alvo: 

Comunidade acadêmica – alunos, professores e servidores técnico-administrativos 

dos câmpus da Unitins em Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso; 

sede administrativa e Centro de Ciências Agrárias, em Palmas; Núcleo Tocantinense 
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de Arqueologia e Museu de Zoologia José Hidasi, em Porto Nacional; Centro de 

Pesquisa Agroambiental de Várzea, em Formoso do Araguaia; Laboratório de 

Referência Animal, em Araguaína; Unidade de Pesquisa em Abacaxi, em Miranorte; 

e pessoas da comunidade externa.  

4. Regras para submissão da fotografia: 

 

a) A fotografia deve ser inédita, não pode ter sido exibida em livro ou participado de 

outro certame; 

b) O candidato inscrito é responsável pelo teor e conteúdo da imagem; 

c) A fotografia não deve apresentar imagem de pessoa; 

d) Pela submissão, o participante cede à Unitins, gratuitamente, os direitos 

patrimoniais sobre a imagem enviada e autoriza possível uso da fotografia em todo 

e qualquer material, documentos e meios de comunicação em campanhas 

promocionais e institucionais da Unitins, no Brasil e no mundo (anexo I). 

4.1. O arquivo referente à fotografia deverá obedecer aos seguintes critérios: 

a) Formato: JPG/JPEG, BMP, PNG, TIFF, CR2/CRW, NEF/NRW, HEIF/HEIC; 

b) Tamanho mínimo: 2 MB; 

c) Resolução mínima: 1920x1080 pixels; 

d) Orientação da imagem: horizontal ou vertical, a critério do autor; 

e) As imagens não devem conter elementos de edição como caracteres, carimbos, 

molduras, margens, marcas d'água, gifs, entre outros; 

f) Será aceita fotografia com correção de cor, balanço de branco e contraste; 

g) A foto deverá ser acompanhada de título e um pequeno texto explicativo, conforme 

formulário anexo II;  

h) As fotos selecionadas a partir dos critérios técnicos especificados neste item 4 
serão, inicialmente, exibidas durante a III Semana de Direitos Humanos, via vídeo no 
canal da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 
<https://www.youtube.com/ProexUnitins>  e, ao longo do ano, no portal da Unitins 
<https://www.unitins.br/nPortal/portal/galerias/details/207>.  

5. Inscrições 

 

a) As inscrições estarão abertas no período de 02 de março a 05 de abril de 2021 

e deverão ser realizadas por meio do sistema eventos 

<https://www.unitins.br/Eventos/Account/Login> para fins de certificação;  
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b) A fotografia deverá ser identificada com nome do(a) autor(a), endereço residencial 

completo, CPF, telefone, e-mail, título, texto explicativo conforme anexo II, e enviada 

para o endereço eletrônico mostra.fotografica@unitins.br durante o período de 

inscrição; 

c) Cada participante poderá enviar apenas uma fotografia; 

d) Não haverá cobrança de taxa de inscrição; 

 

e) Ao se inscrever na II Mostra Fotográfica da Unitins o candidato aceita 

automaticamente todos os critérios propostos; 

f) Os autores das fotografias selecionadas receberão menção honrosa pela 

participação; 

g) Qualquer dúvida sobre a II Mostra Fotográfica da Unitins deverá ser 

encaminhada ao e-mail: mostra.fotografica@unitins.br 

 

6. Cronograma  

 As datas de realização de inscrição e demais etapas da II Mostra Fotográfica da 

Unitins se encontram definidas no quadro a seguir. 

DATA ETAPAS 

02/03/21 Divulgação da chamada para a II Mostra Fotográfica da Unitins 

02/03 a 05/04/21 Período de inscrições e entrega de documentos (fotografia; 

anexos I e II) 

22 e 23/04/21 Exposição de fotografias nos dias da III Semana de Direitos 

Humanos da Unitins    

Exposição 

permanente 

<https://www.youtube.com/ProexUnitins> 

<https://www.unitins.br/nPortal/portal/galerias/details/207> 

 

7. Disposições finais 
 

a) Ao se inscrever e submeter a foto e anexos, o candidato reconhece e aceita 

as normas estabelecidas neste convite.  
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b) Quaisquer dúvidas relativas a este convite devem ser enviadas para o e-mail 

da mostra fotográfica na Coordenação de Programas e Projetos Culturais: 

mostra.fotografica@unitins.br 

 

c) Os casos omissos serão deliberados pela Coordenadoria de Programas e 

Projetos Culturais. 

 

Palmas/TO, 1º de março de 2021. 

 

 

Kyldes Batista Vicente 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários 

 Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

 

 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor Ato nº 820-NM 
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Anexo I 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM DA II MOSTRA 

FOTOGRÁFICA DA UNITINS 

  

Eu__________________________________________________________,                                                                                                           

autorizo a Universidade Estadual do Tocantins a utilizar a imagem da fotografia (título 

da foto)_____________________________________________ na divulgação de 

materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos, sem fins lucrativos. O material é de 

minha autoria e pode ser utilizado por tempo indeterminado. 

Por meio desta autorização, libero a Unitins, acima citada, seus 

representantes legais ou fornecedores, de futuros processos e queixas por violação 

de privacidade ou de direito de propriedade em relação a tal produção. 

NOME COMPLETO: 

ENDEREÇO:  

CONTATO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

CPF: 

CÂMPUS/CURSO: 

LOCAL E DATA: 

ASSINATURA: 
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Anexo II 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA II MOSTRA 

FOTOGRÁFICA DA UNITINS 

 Nome do/a autor/a:   

Número de RG:   

Número de CPF:   

Endereço completo:   

Telefones de contato:   

E-mail:   

Título da imagem:   

Breve texto sobre a imagem, 

com no mínimo 15 e no 

máximo 30 palavras: 
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