
EDITAL

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

AMADORA 

“O LUGAR DA INFÂNCIA”



O Concurso de Fotografia da AUPP tem como tema: “O LUGAR DA
INFÂNCIA”. As fotografias devem retratar algum dos 04 (quatro) eixos
norteadores, sendo: 

A infância e a identidade cultural; 
A infância e a família; 
A infância e os lugares;
A infância e a sociedade (poder público, escolas). 

Onde podem além de registrar os momentos da infância, apresentar os
desafios no que concernem os direitos dessa criança, especialmente o direito
de brincar coletivamente em espaços destinados a essa proposta e da
identidade cultural do seu espaço. 

EDITAL

EDITAL DE CONCURSO DE FOTOGRAFIA AMADORA 

“O LUGAR DA INFÂNCIA”

DO TEMA

1-     O Concurso de Fotografia da AUPP é direcionado ao público de jovens,
com idade entre 15 a 24 anos, vinculado a AUPP (Sistema de
Apadrinhamento/ChildFund Brasil), nas Associações: AUPP, APPU, AFC,
SONE e APROINFA, nas cidades de Russas; Jaguaruana, Morada Nova e
Limoeiro do Norte- CE

DO PÚBLICO



As fotografias deverão focar o tema proposto e a vinculação com algum
dos 04 (quatro) eixos; 
Cada participante poderá participar com 01 (uma) fotografia;
A fotografia deverá ser, obrigatoriamente, tirada nos municípios citados
(Russas, Jaguaruana, Morada Nova e Limoeiro do Norte);
As fotos devem ser de autoria do participante;
Não serão aceitas fotos editadas;
Tanto quanto possível, as imagens devem estar com foco, boa composição
e mostrando os rostos das pessoas;
Preferencialmente as imagens devem ser de alta resolução: 300 dpi e 1500
pixels do lado maior; 
As legendas devem ser curtas e devem incluir informações que
complementem a fotografia. Exemplo: localização, cidade, se foi tirada na
sede da OSP, nomes das pessoas, descrição das atividades, entre outras; 

DAS REGRAS

Nome completo, CPF, idade, sexo do participante, telefone - Escrever no
corpo do e-mail;
Nome da Organização Cooperadora (OSP) onde está inscrito - Escrever no
corpo do e-mail;
Legenda da fotografia (pequena informação sobre a mesma: local, ação
por exemplo) - Escrever no corpo do e-mail;
Informe se participou ou participa da tecnologia social Olhares em Foco -
Escrever no corpo do e-mail;
Fotografia para participação no concurso (em formato jpeg) - Anexar
diretamente ao e-mail;

As inscrições serão realizadas junto com o envio das fotografias. Ambos
deverão ser entregues, em mesmo e-mail, entre os dias 20/04/2022 a
06/05/2022.
Envie um e-mail para comunicacao@unidosparaoprogresso.org.br , com o
assunto “Concurso Fotográfico – AUPP”, que deverá conter:

DAS INSCRIÇÕES

mailto:comunicacao@unidosparaoprogresso.org.br


Inscrições (Envio das Fotos)

20/04 a 06/05/2022

Avaliação
09/05 a 13/05/2022

Publicação do resultado

16/05/2022

Premiação
20/05/2022

Encontro de Orientação sobre 
fotografia social
19/04/2022

Adequação ao tema;
Critérios estéticos da imagem produzida, tais como enquadramento, luz,
foco, composição, cores, a proposta artística transmitida pelo fotógrafo;
Criatividade;
Impacto Visual.

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CRONOGRAMA

Começa 
aqui

Passa por...

Até chegar 
aqui



DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

As pessoas devem sempre ser fotografadas com respeito;
O fotógrafo deve cumprir com as tradições locais ou restrições de
tirar/reproduzir imagens;
Tenha o consentimento verbal e termo de sessão de imagem devidamente
assinado pelo retratado, e se esse for menor de idade, pelos responsáveis,
por escrito em forma de termos de consentimento de acordo com a lei N.
9.610/98, antes de tirar fotografias;
Respeite o direito de uma pessoa de recusar a ser fotografada;
Se você perceber qualquer relutância ou confusão, abstenha-se de tirar a
foto;

Todo esforço deve ser feito para proteção da criança e do adolescente em
imagens;
Os direitos da criança e do adolescente devem ser respeitados;
Antes de fotografar uma criança/adolescente obtenha o consentimento dos
pais ou responsável;
Antes de fotografar uma criança/adolescente, eles devem ter conhecimento
do propósito da foto e de como a mesma será usada. As crianças devem
participar das decisões que lhes dizem respeito;
As crianças, adolescentes devem estar adequadamente vestidas e não em
poses que poderiam ser vistas como abusivas/ sugestivas;
Preste atenção em onde/como a criança é fotografada. Assegure o
conforto da criança e considere os efeitos do ambiente sobre ela durante a
foto e depois de sua publicação.
O consentimento é voluntário e pode ser revogado a qualquer momento.

As fotografias devem respeitar a dignidade humana e garantir os direitos,
segurança e bem-estar das pessoas retratadas.

Fotografar crianças e adolescentes.

1º. Lugar – Prêmio em dinheiro no valor de R$ 300,00;
2º. Lugar – Prêmio em dinheiro no valor de R$ 200,00;
3º. Lugar – Prêmio em dinheiro no valor de R$ 100,00.

DA PREMIAÇÃO



DOS DIREITOS AUTORAIS E 
PROPRIEDADE DAS FOTOGRAFIAS

As autorizações de imagens devem ser preenchidas e assinadas pelos
indivíduos presentes na fotografia (se for o caso) - ANEXO;
Por meio da participação neste concurso o fotógrafo concede a Associação
Unidos para o Progresso os Direitos (não exclusivos) para usar suas
fotografias. Isto inclui, mas não limita a publicação das fotografias em
forma impressa ou eletrônica para uso em relatórios, publicidade,
exposições, redes sociais, boletins, site, acervo de imagens eletrônicas,
assessoria de imprensa, sem compensação futura;
O fotógrafo deve certificar que as fotografias são obras originais criadas e
de autoria própria, ou seja, não foram copiadas ou reproduzidas a partir de
qualquer fonte de terceiros. Além disso, o participante certifica que ele/ ela
obteve de quaisquer pessoas identificáveis nas fotografias apresentadas,
permissão para usar suas fotos para utilizações descritas acima.

DISPOSIÇÕES FINAIS 

O ato de inscrição implica concordância e aceitação de todos os artigos,
condições e disposições deste regulamento;
Todos os participantes do concurso asseguram desde já que são os
detentores dos direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva
obra;
Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, autorizam a
veiculação de seus nomes e imagens, bem como permitem aos
organizadores, a critério próprio, sem limite de tempo, sem incidência de
quaisquer ônus, a utilização ou divulgação das imagens inscritas no
concurso em portfólios, em websites ou homepages na internet (inclusive
nas aplicações interativas), televisão aberta ou fechada, revistas, jornais,
outdoors, exposições e eventos institucionais, entre outros, desde que
esses usos não tenham finalidade comercial e que os autores sejam
identificados.
Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, são os exclusivos
responsáveis por eventuais reivindicações de terceiros acerca da autoria
das fotografias, bem como pela obtenção de autorização referente às
propriedades, objetos, bens, locais e pessoas contidas na imagem.
A comissão julgadora é soberana e a ela compete avaliar e resolver sobre
os casos omissos neste regulamento, não cabendo recurso.

ASSOCIAÇÃO UNIDOS PARA O PROGRESSO
Limoeiro do Norte- Ce, 11 de abril de 2022



 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS/VOZ/DEPOIMENTOS 

Menores  

Dados  
Nome das crianças fotografadas: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Data (dia em que a foto foi registrada) ____ /____ /____ Fotógrafo: ____________________________ 

Eu,_____________________________________________________________________, responsável legal 
pelos listados acima, domiciliado à  Rua 
________________________________________________________________________________________   
carteira de identidade nº _______________________, CPF nº ____________________________. Autorizo 
a ASSOCIAÇÃO UNIDOS PARA O PROGRESSO (AUPP) – CNPJ 00.773.448/0001-48, Rua: Sebastião Nunes 
Maia, 87 – Sítio Espinho, Limoeiro do Norte- Ceará, a utilizar a imagem/voz e depoimento em matérias 
jornalísticas e anúncios publicitários, inclusive outdoor, aparições na mídia espontânea, imprensa 
televisiva ou virtual (Internet), jornais, revistas, impressos ou através dos meios televisivos, 
radiofônicos e telefonia com mensagens para divulgação do trabalho da AUPP e do ChildFund Brasil, 
visando angariação de padrinhos e doações para a referida instituição. Autorizo ainda, que a utilização 
de imagem/voz e depoimento supra referida seja estendida a doadores da AUPP e do ChildFund Brasil, 
devidamente comprovados como tal e comprometidos com a causa da instituição, para fins de 
divulgação da doação e destinação da doação ao trabalho social.  

A presente autorização e cessão de imagem/voz e depoimento é feita por prazo indeterminado e será 
inteiramente gratuita, sem qualquer tipo de ônus para a AUPP e o ChildFund Brasil. Além disso, não 
imponho restrição à veiculação de nenhuma fotografia na qual eu apareça desde que essa esteja 
associada ao trabalho desenvolvido pela a AUPP e o ChildFund Brasil, haja vista que essa instituição 
preza pela integridade moral de todos os cidadãos envolvidos ou beneficiados pela sua 
atuação.                                                                   

Por ser verdade, firmo a presente. 

________________________________, _____de________/_________ 

 

____________________________________________________         ______________________________ 

(Assinatura do responsável ou digital)                                        (Grau de parentesco com a criança) 

 

Testemunhas: 

_________________________________________________________ 
NOME COMPLETO E CPF       

 
_________________________________________________________ 
NOME COMPLETO E CPF      

 



 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS/VOZ/DEPOIMENTOS 

Maiores  

Dados  
Nome (pessoa/fotografada/filmada):________________________________________________ 

Documento (RG ou CPF): ________________________________________________________ 

Telefone: _______________________________   Profissão: ___________________________ 

Endereço: __________________ Cidade: ___________________________________________ 

Data (dia em que a foto foi registrada) ____ /____ /____ Fotógrafo: ____________________________ 

Autorizo a ASSOCIAÇÃO UNIDOS PARA O PROGRESSO (AUPP) – CNPJ 00.773.448/0001-48, Rua: Sebastião 
Nunes Maia, 87 – Sítio Espinho, Limoeiro do Norte- Ceará, a utilizar a imagem/voz e depoimento em 
matérias jornalísticas e anúncios publicitários, inclusive outdoor, aparições na mídia espontânea, 
imprensa televisiva ou virtual (Internet), jornais, revistas, impressos ou através dos meios televisivos, 
radiofônicos e telefonia com mensagens para divulgação do trabalho da AUPP e do ChildFund Brasil, 
visando angariação de padrinhos e doações para a referida instituição. Autorizo ainda, que a utilização 
de imagem/voz e depoimento supra referida seja estendida a doadores da AUPP e do ChildFund Brasil, 
devidamente comprovados como tal e comprometidos com a causa da instituição, para fins de 
divulgação da doação e destinação da doação ao trabalho social.  

A presente autorização e cessão de imagem/voz e depoimento é feita por prazo indeterminado e será 
inteiramente gratuita, sem qualquer tipo de ônus para a AUPP e o ChildFund Brasil. Além disso, não 
imponho restrição à veiculação de nenhuma fotografia na qual eu apareça desde que essa esteja 
associada ao trabalho desenvolvido pela a AUPP e o ChildFund Brasil, haja vista que essa instituição 
preza pela integridade moral de todos os cidadãos envolvidos ou beneficiados pela sua 
atuação.                                                                   

Por ser verdade, firmo a presente. 

________________________________, _____de________/_________ 

 

____________________________________________________ 

(Assinatura do responsável ou digital) 

 

Testemunhas: 

_________________________________________________________ 
NOME COMPLETO E CPF       

 
_________________________________________________________ 
NOME COMPLETO E CPF    


