Edital no 01/2019 – Versão 1.0
PHOTOSAÚDE – Inclusão

Por este Edital, o evento PhotoSaúde – Inclusão é regido e regulamentado.
1. OBJETIVOS
O PHOTOSAÚDE – Inclusão tem como objetivo despertar a vocação artística
cultural e incentivar talentos potenciais entre estudantes e professores dos
cursos de saúde da FAECE/FAFOR.
2. DEFINIÇÃO E ABRANGÊNCIA DO TEMA
Chama-se de inclusão a toda atitude, política ou tendência que pretende
integrar as pessoas dentro da sociedade através de seus talentos e que, por sua
vez, sejam correspondidas com os benefícios que a sociedade possa oferecer.
Este tipo de integração deve ser realizado do ponto de vista econômico,
educativo, político etc (https://conceitos.com/inclusao/, acesso em 12/03/2019).
A estrutura das sociedades, desde os seus primórdios, sempre inabilitou os
portadores de deficiência, pessoas negras e de religiões de matizes africanas,
população LGBTQ+, idosos, mulheres, marginalizando-os e por muitas vezes,
privando-os de liberdade. Essas pessoas, sem respeito, sem atendimento, sem
direitos, sempre foram alvo de atitudes preconceituosas e ações impiedosas.
Nesse sentido, a mostra visa a trabalhar o tema ‘inclusão social’, abrangendo um
olhar sensível nas seguintes linhas:
•
•
•
•
•
•

Inclusão da pessoa com deficiência e saúde;
Inclusão da população negra e de terreiro;
Inclusão da população LGBTQ+;
Inclusão dos povos das terras e florestas;
inclusão de mulheres;
Inclusão de pessoas idosas.

3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1. As inscrições serão realizadas em duas etapas:
A) Inscrição eletrônica: Através do site mussejereissati.com em página
específica, na qual cada trabalho será cadastrado e os dados serão
informados de 22/04 a 03/05 impreterivelmente.
B) Confirmação presencial da Inscrição: Cada integrante do trabalho
deverá entregar no ato da inscrição dois (02) itens de higiene pessoal que
poderá ser sabonete, shampoo, condicionador, barbeador, escova de
dente, pasta de dente, desodorante para posterior doação em instituições
conveniadas com a IES. Verificar a data de vencimento superior a SEIS
MESES!!!
3.2. Fica estabelecido que, ao enviar a inscrição eletrônica no site, os autores
concordam com o regulamento disposto neste edital e cedem os direitos
da imagem à FAECE para publicação e divulgação no site institucional,
no site mussejereissati.com e em qualquer meio que seja conveniente ou
de interesse da IES ainda que seja para publicidade, conforme documento
anexo.

4. DA APRESENTAÇÃO:
4.1. A exposição dos trabalhos acontecerá no dia 14 de Maio de 2019, Terçafeira, das 18h00min às 21h30min, na forma de foto.
4.2. A foto deverá ter as seguintes medidas: 20cm de altura por 30cm de
largura, na orientação paisagem (ou 30cm de altura por 20cm de largura,
na orientação retrato) afixadas em folha de papel duplex preto fosco de
tamanho convencional que é chamado de ecrã ou canvas – denominada
de Imagem Principal ou única. Caso os participantes optem por expor
mais de uma foto na mesma folha duplex, uma delas deverá ser a imagem
principal (com as dimensões descritas anteriormente) e as demais,
imagens secundárias com tamanho 10 x 15 cm ou 15 x 10 cm dispostas
harmoniosamente no mesmo ecrã (canvas). Ver modelo em anexo.
4.3. As fotos podem ser coloridas ou em preto e branco, sendo permitido fazer
retoques com editores de imagem (Photoshop e afins).
4.4. Lembrando o caráter artístico e científico, ressaltando a criatividade, os
metadados da foto (câmera, resolução em megapixels, data em que a foto
foi tirada) devem ser informados.
4.5. A Fotografia deve ser impressa em papel Fotográfico apropriado não
sendo aceitas impressões em em papel ofício, couchê (ou outros) nem o
uso de impressoras a laser ou jato de tinta convencionais. Trata-se de
uma fotografia, impressa como fotografia.
4.6. Cada Trabalho (foto), deverá ter 02 participantes que deverão estar
presentes no dia da avaliação e declarar autoria da(s) imagem(ns)
apresentada(s) sendo proibido o uso de material de terceiros como

4.7.

4.8.

imagens de bancos de imagem, Google ou qualquer outra fonte que não
seja os próprios autores, não importando a data em que a foto foi tirada.
O arquivo original da(s) foto(s) e a folha descritiva (em Word) devem ser
enviados em um único DVD/CD por SALA/TURMA e identificados por
pastas com o nome da dupla (Ex. JOSÉ_CLAUDIO_E_MARIA_CLARA)
evitando-se apenas o primeiro nome de cada um.
Cada arquivo deverá ser enviado LIVRE DE VIRUS com a máxima
resolução onde os metadados (Abertura, velocidade, tempo de exposição,
ISO, câmera, lente, programa utilizado para a edição) deverão estar
presentes – estes dados estão por definição presentes na foto original
tanto de câmeras amadoras/profissionais como de Celulares
Smartphones. Através destes metadados, os autores comprovarão
autenticidade e autoria das fotos.
Os Metadados estão presentes em qualquer foto feita com câmeras
profissionais ou não, inclusive de celulares. Aplicativos como o
Photoshop permitem visualizar os metadados. Ver anexos.

4.9. As apresentações serão realizadas na sede da FAECE/FAFOR.
4.10. As fotos serão de responsabilidade exclusiva dos autores.
4.11. A disposição layout do material a ser exposto no ecrã/canvas seguirão a
seguinte disposição: Folha descritiva à esquerda e foto(s) à direita. A folha
descritiva deverá conter a logomarca da Faculdade canto superior
esquerdo, a logomarca do PHOTOSAÚDE INCLUSÃO no canto superior
direito.
4.12. A(as) foto(s) serão descritas em um único parágrafo, com uma extensão
de até no máximo 300 palavras. Nesta, não deve conter opiniões ou
observações avaliativas (juízo de valor).
4.13. A formatação do texto: fonte (letra) utilizada ser Arial, tamanho 12,
espaçamento simples, seguindo as normas da ABNT. Deverá conter a
descrição científica da foto, ex.: se vai expor um aparelho ou situação de
biossegurança,
deve
constar
na
descrição
a
utilização/recomendação/normatização/modelo do mesmo e, se houver,
curiosidades. Caso a exposição seja de um exercício ou expressão
corporal, o mesmo vale: a descrição do exercício, recomendação,
posição, estruturas anatômicas envolvidas.
4.14. Os Nomes completos dos autores bem como nome dos orientadores
deverão constar em ordem alfabética.
4.15. Por último, utilizar o item “Referências”. Este será obrigatoriamente de
livros de Anatomia, Fisiologia e/ou Patologia, Cinesiologia,
Biossegurança, Biomecânica, Sociologia, Antropologia e livros/artigos
afins de cada área, também no modelo ABNT. Não é permitido cópia ou
citação de sites da internet, Wikipédia ou qualquer meio eletrônico, exceto
se Artigo Científico.

4.16. Seguir o exemplo exposto no expositor no hall de entrada do bloco
principal da FAECE ou no site www.mussejereissati.com.

5. DA AVALIAÇÃO
5.1. A avaliação será de acordo com o item acima (4), por no mínimo 1
avaliador (professor, coordenador da Instituição, monitor de anatomia ou
convidado) que julgara segundo critérios artísticos e científicos préestabelecidos na Ficha de Avaliação.
5.2. O avaliador atribuirá nota numérica 0 a 100, seguindo critérios e
parâmetros pré-estabelecidos na Ficha de Avaliação, usufruindo do livre
arbítrio para a sua análise e apreciação. A nota atribuída é incontestável.
5.3. Todas as fotos deverão ser cedidas para patrimônio da Faculdade e
poderão
ser
expostas
na
própria
IES
e/ou
no
site
www.mussejereissati.com e/ou no site da faculdade como memorial de
produção discente e docente.

6. ENTREGA DO MATERIAL PARA APS (onde se aplicar)
6.1. O material deverá ser entregue no dia e hora marcado pelo orientador.
6.2. Cada participante deverá entregar uma cópia impressa seguindo a
formatação do ANEXO I.

Casos omissos serão julgados e decididos pela Comissão Organizadora.

Fortaleza, 12 de Abril de 2019

Profa. Adryana Lobo
Coordenadora Pedagógica da FAECE/FAFOR
Prof. Musse Jereissati
Coordenador Artístico do PhotoSaúde
Profa. Ana Cláudia Queiroz Bonfim
Profa. Rosi Paixão
Prof. Alexandre Nakakura
Coordenadores Científicos do PhotoSaúde
Francisco José da Silva
Coordenador de Logística do PhotoSaúde

ANEXO I - MODELO DO ECRÃ/CANVAS

ANEXO II - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
(Fazer Download em mussejereissati.com)

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E AUTENTICIDADE DE
OBRA ARTÍSTICA
Por

este

instrumento,

eu,

_______________________________________________________, RG no.
________________ e CPF nº __________________, CEDO, nos termos da Lei,
os direitos autorais patrimoniais da obra indicada abaixo, à FAECE, Faculdade
de Ensino e Cultura do Ceará e ao professor José Musse Costa Lima Jereissati
que poderão divulgar a referida obra em qualquer meio de comunicação ou
mídia, conforme lhes aprouver.
Título: ________________________________________
Coautores:
_______________________________________________________________
Declaro ainda que o trabalho não depende de autorização de terceiros, não está
registrado em nenhuma editora, nem foi objeto de contrato de cessão de direito
celebrado com terceiros, tornando-me o único responsável pela prova de
veracidade das informações acima prestadas. Ademais, responsabilizo-me
legalmente pelos documentos e materiais apresentados. E por assim ser
expressão da minha vontade, firmo a presente em duas vias de igual teor.
Fortaleza,

Assinatura do Cedente: _____________. (Fazer Download do documento)
ANEXO III - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CRITÉRIO

Pontos
Possíveis

1

Coerência: A fotografia ilustra o tema proposto?

10

2

Canvas: O Ecrã (Canvas) está bem distribuido?

5

Criatividade: O trabalho é apresentado de

10

Qualidade de Imagem: A qualidade da imagem

10

3
4
5
6
7
8
9
10

forma criativa?

da fotografia é relevante?

Apresentação do Tema: A ficha descritiva
apresenta
O tema proposto de forma clara?

10

Descrição científica: O tema é apresentado com

10

Metadados: Os dados da câmera e resolução

5

base científica?

estão informados?

Referências: Julgar a existência ou não de
referências e a qualidade das mesmas
(Wikipedia = Atribuir NOTA ZERO - 0)

5

Referências no modelo ABNT: A forma como as

5

Impressão Geral: Critério subjetivo do avaliador

30

referências são apresentadas

como apreciador da fotografia somente.

Pontos Obtidos

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS:

Visite: http://mussejereissati.com/academico/photosaude/photosaude-2019 ou
https://bit.ly/2F82GY0

Para mais fotos de exemplo e para fazer o download da logomarca oficial,
dos documentos de inscrição, ultima versão do Edital e Ficha descritiva.

