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MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
EDITAL
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “OLHARES SOBRE O SERTÃO”
Em comemoração ao seu 50º aniversário o Movimento de Organização Comunitária (MOC)
lança a 1ª Edição da Exposição Fotográfica “Olhares sobre o Sertão” voltada para a exposição
de FOTOGRAFIAS captadas por duas categorias distintas: amadores e profissionais.
1. OBJETO
A Exposição Fotográfica em comemoração ao 50º aniversário do Movimento de Organização
Comunitária, com o tema: “Olhares Sobre o Sertão”, tem por objeto incentivar a produção de
obras fotográficas com o olhar voltado ao Sertão, podendo ter como registro o seu povo e as
suas diversidades, costumes, trabalhos, religiosidade, fauna, flora, relevo, cheiros, cores e
sabores, e outras vertentes que possam, sob análise mais aprofundada, ser considerado
“Sertão”. A Exposição objetiva ainda incentivar a arte da fotografia, o reconhecimento de
talentos e o fomento das diversas formas de expressão artística.
1.2 Cada pessoa poderá inscrever gratuitamente até 3 (três fotografias), sendo que apenas
uma poderá seguir para a Exposição.
1.3 As imagens fotográficas devem ser inéditas e não podem ter sido inscritas em concursos
anteriores, exposições ou mostras.
1.4 As obras devem apresentar conteúdos originais produzidos exclusivamente pelos
participantes, não podendo ter sido copiadas de outras obras já existentes.
1.5 É vedada a inscrição de fotografias que fujam ao tema proposto, ou com conteúdo
promocional, ou político-partidário, ou de caráter ofensivo, ou discriminatório, ou com
conteúdo sexual explícito, ou com sugestão de atividade ilegal, ou que incentive agressão
contra pessoas, animais ou meio ambiente.
1.6 Para participar da Exposição Fotográfica “Olhares sobre o Sertão”, o participante deverá
inscrever as obras fotográficas em formato “JPEG” com resolução igual ou superior a 300
pixels/polegada, com tamanho máximo de 10MB.
2. INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições poderão ser realizadas até o dia 31 de julho de 2017 via internet, por meio do
e-mail: comunica@moc.org.br . Serão desclassificadas as inscrições e/ou fotografias enviadas
após esse prazo ou por outro meio.
2.2 O participante deverá preencher obrigatoriamente todos os campos da ficha de inscrição
online disponível no site oficial do concurso: www.moc.org.br/50anos. O não preenchimento
correto da ficha de inscrição inabilitará automaticamente a obra.
2.5 Ao enviar a ficha de inscrição, o participante responsável pelo trabalho declara sua
concordância com os termos deste Edital.
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2.6 As obras deverão ser postadas na íntegra no ato da inscrição, não sendo admitidas
alterações ou complementações posteriores à inscrição.
2.7 Não serão consideradas inscrições apresentadas de forma diversa da descrita nos itens
anteriores.
3 DAS MODALIDADES EM CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
3.1 O presente Exposição Fotográfica é dividida nas seguintes modalidades:
3.1.1 Categoria Profissional:
Nesta categoria pode se inscrever o(a) fotógrafo(a) com experiência profissional que
tenha produzido a obra individualmente e possua 18 anos ou mais.
3.1.2 Categoria Amadora:
Nesta categoria podem se inscrever o(a) fotógrafo(a) amador que tenha produzido a
obra individualmente e possua idade a partir de 12 anos
4. DAS ETAPAS
4.1 Encerrado o período de inscrições estabelecido neste Edital, o Programa de Comunicação
do MOC publicará as fotografias inscritas na página do Facebook do MOC;
4.2 Com a publicação de suas fotos (duas ou três enviadas) os autores poderão incentivar por o
compartilhamento/curtidas de suas fotos;
4.3 A foto de cada autor que obtiver o maior número de Curtidas no período de 01 de julho de
2017 a 31 de agosto de 2017 dentre as enviadas e inscritas será a escolhida para a Exposição.
4.4 Os expositores serão agraciados com o diploma de Menção Honrosa.
4.5 Serão escolhidas 20 (vinte) fotografias de cada categoria de inscrição, totalizando 40
(quarenta) fotografias selecionadas para a Exposição, tendo como critério a quantidade de
Curtidas obtidas nas fotos publicadas no Facebook do MOC.
4.6 Havendo empate o desempate caberá à Comissão MOC 50 Anos, por maioria absoluta,
estabelecer o desempate.
4.7 No caso de não haver o mínimo de 1 (uma) fotografia classificada em cada categoria a
Exposição será cancelada.
4.8 Os trabalhos selecionados serão exibidos nos meios de comunicação digitais e impressos
do Movimento de Organização Comunitária (MOC);
4.9 Será distribuído releases para a imprensa local e regional para divulgação da Exposição
4.10 Os expositores serão convidados a participar da Cerimônia Comemorativa aos 50 Anos do
MOC, acompanhadas (os) das (os) respectivas (os) responsáveis legais, caso sejam menores de
idade, que se dará nos dias 28 e 29 de setembro na cidade de Feira de Santana, com uma
grande Feira de Cultura com troca de saberes, sabores e fazeres e mesas de diálogos que
corroboram com a construção de um Sertão mais Justo.
4.11 Os participantes receberão o Certificado de Menção Honrosa
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5. RESPONSABILIDADES
5.1 Ao enviar sua inscrição para 1ª Exposição Fotográfica “Olhares sobre o Sertão”, a (o) autora
(or) da obra e sua (seu) responsável legal - em caso de autoras (es) menores de 18 anos declaram que a (o) autora (or) da obra é a (o) proprietária (o) ou a (o) possuidora (or) de todas
as licenças e direitos necessários para a exibição da imagem, incluindo - mas não se limitando
aos direitos de propriedade intelectual que estejam inseridos na obra.
6. DIREITOS AUTORAIS E DIREITO DE IMAGEM
6.1 As fotografias expostas serão licenciadas para exibição e veiculação pelo MOC e demais
parceiros desta iniciativa por prazo indeterminado, sem ônus, respeitados os direitos autorais
das (os) criadoras (es), em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei n. 9.610/98.
a) Poderão ser utilizados e divulgados os registros pelo MOC e parceiros inclusive pela Internet,
independentemente de nova autorização, desde que citado o nome da (o) autora (or), sem
ônus adicionais.
b) Ao encaminhar a inscrição, os (as) autores(as) autorizam as instituições que constam no item
6.1 a utilizarem imagens e registros das obras para fins educacionais de divulgação, sem
comercialização.
6.2 Ao se inscrever para a 1ª Exposição Fotográfica “Olhares sobre o Sertão”, os(as) autores(as)
declaram a inexistência de plágio das obras e/ou projetos inscritos, bem como garante ter a
autorização de terceiros que porventura tenham direitos conexos sobre a produção artística,
responsabilizando-se, inclusive, por eventuais reivindicações quanto ao uso não autorizado,
indenizando as instituições constantes no item 6.1, quando for o caso.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Os materiais recebidos passarão a compor o banco de imagens do MOC podendo ser
utilizadas posteriormente em quaisquer ações da instituição;
7.2 As fotografias entregues não serão devolvidas;
7.3 O presente edital ficará à disposição dos interessados na página eletrônica do site do MOC,
assim como esclarecimentos que se fizerem necessários podem ser submetidos ao MOC por
meio do e-mail comunica@moc.org.br
7.4 Fazem parte deste instrumento os seguintes Anexos:
Anexo I – Ficha de Inscrição Categoria Amador
Anexo II – Ficha de Inscrição Categoria Profissional
Anexo III – Autorização para uso de imagem (Anexo III.1 específico para Adultos; Anexo III.2
para Crianças e Adolescentes; Anexo III.3 específico para grupos)
Anexo IV - Declaração
Feira de Santana (BA), 20 de maio de 2017
_________________________
Célia Firmo
Coordenadora Geral do MOC
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO – CATEGORIA AMADOR
DADOS DA FOTOGRAFIA INSCRITA
Título da fotografia
Dados da Fotografia
Data da foto
Tipo de Arquivo
Resolução
Dimensões
Colorida ou
Preto e Branco?
Tipo da Câmera
Comentário livre sobre a foto

DADOS DO AUTOR /A DA FOTOGRAFIA
Nome completo

Idade

Endereço residencial
Avenida/Rua/Complemento

No.

Bairro

Cidade

UF

CEP

Contatos
Celular/ Whatsapp
E-Mail pessoal
RESPONSÁVEL
(Se menor)
Celular/ Whatsapp
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO – CATEGORIA PROFISSIONAL
DADOS DA FOTOGRAFIA INSCRITA
Título da fotografia
Dados da Fotografia
Data da foto
Tipo de Arquivo
Resolução
Dimensões
Colorida ou
Preto e Branco?
Tipo da Câmera
Comentário livre sobre a foto

DADOS DO AUTOR /A DA FOTOGRAFIA
Nome completo
Endereço residencial
Avenida/Rua/Complemento

No.

Bairro

Cidade

UF

CEP

Contatos
Celular/ Whatsapp
E-Mail pessoal
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ANEXO III.1
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS ADULTO
(FOTOGRAFIA)

______________________________________________________________________
(NOME
COMPLETO
da
PESSOA
FOTOGRAFADA),
nascido(a)
em
___/______/______ (DATA), em ________________________________ (CIDADE,
ESTADO, PAÍS), autoriza, gratuitamente, o Movimento de Organização Comunitária
(MOC)
reproduzir
e/ou
a
divulgar
suas
imagens
produzidas
em
_____/_____/_______(DATA
DA
FOTOGRAFIA),
na
cidade
de
______________________________________________(CIDADE, ESTADO, PAÍS
E/OU DO EVENTO).
O(A) autorizador(a) declara-se ciente de que as referidas imagens e informações a elas
relacionadas serão utilizadas para Exposição Fotográfica “Olhares Sobre o Sertão”,
Edição 2017 realizada pelo MOC durante comemoração do seu 50º aniversário e por
outros materiais, inclusive promocionais, que tenham como objetivo a divulgação
institucional do MOC, de seus parceiros realizadores e/ou de iniciativas conjuntas com
sua rede de colaboração. A partir da assinatura deste documento, as referidas imagens
serão de direito de uso do MOC e poderão ser reproduzidas em quaisquer meios, tanto
impressos quanto eletrônicos, tais como CDs, DVDs, suportes de computação gráfica
em geral, facebook, instagram, sites na internet, banners, projeção em tela em locais
públicos, transmissão de qualquer espécie, livros, revistas, folders, catálogos, jornais,
periódicos e outros materiais.
_____________________________________________________________________
Local e Data

_____________________________________________________________________
Nome e assinatura do/a Autorizador/a

_____________________________________________________________________
Documento de Identidade do/a Autorizador/a
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ANEXO III.2
AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
(FOTOGRAFIA)

________________________________________________________________
(NOME COMPLETO da CRIANÇA OU ADOLESCENTE FOTOGRAFADA), nascido(a)
em ___/______/______ (DATA), em ________________________________
(CIDADE, ESTADO, PAÍS), autoriza, gratuitamente, o Movimento de Organização
Comunitária (MOC) reproduzir e/ou a divulgar suas imagens produzidas em
_____/_____/_______
(DATA
DA
FOTOGRAFIA),
na
cidade
de
_______________________________________________ (CIDADE, ESTADO, PAÍS
E/OU DO EVENTO).
O(A) autorizador(a) declara-se ciente de que as referidas imagens e informações a elas
relacionadas serão utilizadas para Exposição Fotográfica “Olhares Sobre o Sertão”,
Edição 2017 realizada pelo MOC durante comemoração do seu 50º aniversário e por
outros materiais, inclusive promocionais, que tenham como objetivo a divulgação
institucional do MOC, de seus parceiros realizadores e/ou de iniciativas conjuntas com
sua rede de colaboração. A partir da assinatura deste documento, as referidas imagens
serão de direito de uso do MOC e poderão ser reproduzidas em quaisquer meios, tanto
impressos quanto eletrônicos, tais como CDs, DVDs, suportes de computação gráfica
em geral, facebook, instagram, sites na internet, banners, projeção em tela em locais
públicos, transmissão de qualquer espécie, livros, revistas, folders, catálogos, jornais,
periódicos e outros materiais.
_____________________________________________________________________
Local e Data

_____________________________________________________________________
Nome e assinatura do/a Autorizador/a (pai, mãe ou outro responsável)

____________________________________________________________________________
Documento de Identidade do/a Autorizador/a

ANEXO III.3
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AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS ATIVIDADES DE GRUPOS
(FOTOGRAFIA)

Declaro-me ciente de que as referidas imagens e informações a elas relacionadas
serão PRODUZIDAS GRATUITAMENTE e utilizadas para Exposição Fotográfica
“Olhares Sobre o Sertão”, Edição 2017 realizada pelo MOC durante comemoração do
seu 50º aniversário e por outros materiais, inclusive promocionais, que tenham como
objetivo a divulgação institucional do MOC, de seus parceiros realizadores e/ou de
iniciativas conjuntas com sua rede de colaboração. A partir da assinatura deste
documento, as referidas imagens serão de direito de uso do MOC e poderão ser
reproduzidas em quaisquer meios, tanto impressos quanto eletrônicos, tais como CDs,
DVDs, suportes de computação gráfica em geral, facebook, instagram, sites na
internet, banners, projeção em tela em locais públicos, transmissão de qualquer
espécie, livros, revistas, folders, catálogos, jornais, periódicos e outros materiais.
_____________________________________________________________________
Local e Data
1.Nome_______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
2.Nome_______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
3.Nome_______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
4.Nome_______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
5.Nome_______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
6.Nome_______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
7.Nome_______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________

ANEXO III.3
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AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS ATIVIDADES DE GRUPOS
(FOTOGRAFIA)
CONTINUAÇÃO...
8.Nome_______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
9.Nome_______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
10.Nome______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
11.Nome______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
12.Nome______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
13.Nome______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
14.Nome______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
15.Nome______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
16.Nome______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
17.Nome______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
18.Nome______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
19.Nome______________________________________________________________
RG:__________________________________________________________________
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DECLARAÇÃO
Eu,___________________________________________________________________
(NOME
COMPLETO
do
INSCRITO)
residente
em
_______________________________________________________________
(endereço completo), declaro estar ciente de que as fotografias de minha
autoria________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(nomes das fotos) por mim inscritas na 1ª Exposição Fotográfica “Olhares sobre o
Sertão” Edição 2017 realizada pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC)
durante comemoração do seu 50º aniversário, está licenciada para exibição e
veiculação pelo MOC e demais parceiros por prazo indeterminado, sem ônus,
respeitados os direitos autorais em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei n.
9.610/98. Estou ciente ainda de que as fotos de minha autoria poderão ser utilizadas
inclusive pela Internet sem ônus adicionais, independentemente de nova
declaração/autorização, desde que citado o crédito da foto. Ao encaminhar a minha
inscrição, autorizo automaticamente as instituições que constam no item 6.1 do Edital
da 1ª Exposição Fotográfica “Olhares sobre o Sertão”, datado de 20 de maio de 2017,
a utilizarem imagens e registros das obras para fins educacionais de divulgação, sem
comercialização. Ao me inscrever para a referida Exposição declaro a inexistência de
plágio das fotos acima inscritas, bem como garanto ter a autorização de terceiros que
porventura tenham direitos conexos sobre a produção artística, responsabilizando-me,
inclusive, por eventuais reivindicações quanto ao uso não autorizado, indenizando as
instituições constantes no item 6.1 do Edital, quando for o caso. Também estou ciente
de que as referidas imagens e informações a elas relacionadas serão utilizadas durante
a 1ª Exposição Fotográfica “Olhares Sobre o Sertão”, Edição 2017 e por outros
materiais, inclusive promocionais, que tenham como objetivo a divulgação institucional
do MOC, de seus parceiros realizadores e/ou de iniciativas conjuntas com sua rede de
colaboração. A partir da assinatura desta declaração, as referidas imagens serão de
direito de uso do MOC e poderão ser reproduzidas em quaisquer meios, tanto
impressos quanto eletrônicos, tais como CDs, DVDs, suportes de computação gráfica
em geral, facebook, instagram, sites na internet, banners, projeção em tela em locais
públicos, transmissão de qualquer espécie, livros, revistas, folders, catálogos, jornais,
periódicos e outros materiais.
Local e Data___________________________________________________________

Assinatura do Inscrito____________________________________________________

CPF__________________________________________________________________

10

