Seleção de ensaio fotográfico para as Exposições da II Semana
de Fotografia da Famecos/PUCRS
Regulamento
PERÍODO DA EXPOSIÇÃO: 24 a 28 de agosto de 2015.
INSCRIÇÃO: Podem participar da seleção todos os alunos da FAMECOS que estejam
regularmente matriculados. Cada candidado pode inscrever até dois ensaios
fotográficos contendo entre 6 e 10 fotografias com tema livre. As inscrições serão
feitas gratuitamente pelo e-mail 
semanadafoto.espexp@gmail.com até 8 de agosto,
mediante o envio da ficha de inscrição, sinopse ou texto de apresentação do ensaio,
juntamente com arquivos digitais de todas as fotografias que compõem cada ensaio,
no formato mínimo de 3543 px X 2362 px.
Será escolhido um ensaio entre todos os inscritos. O autor do trabalho selecionado
se responsabiliza por entregar cópias fotográficas de todas as fotos apresentadas na
inscrição no tamanho de 30cmx20cm na secretaria da FAMECOS até o dia 19 de
agosto. A montagem da exposição será responsabilidade da comissão organizadora
da II Semana da Fotografia. As fotografias entregues não serão devolvidas.
O resultado da seleção será divulgado no dia 11 de agosto pelo site
www.eusoufamecos.pucrs.br. A FAMECOS/PUCRS terá o direito de utilizar todas as
imagens inscritas para divulgação do evento no corrente ano e em edições futuras
da Semana da Fotografia, em meios próprios ou externos, desde que utilizadas com
o devido crédito do autor.
Ao efetuar a inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste
regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras do regulamento poderá
causar, a critério de seus organizadores, a não participação da proposta e,
consequente eliminação do respectivo participante, da exposição. Os casos omissos
neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da II Semana da
Fotografia da FAMECOS.
CRONOGRAMA
Inscrições: de 20 de julho a 08 de agosto de 2015.
Abertura da exposição: 24de agosto de 2015 às 18h.
Visitação: de 24 a 28 de agosto de 2015.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo ...........................................................................................................................................
Nome artístico: ..............................................................................................................................................
RG:............................................
CPF:................................................
Endereço
.................................................................................................................... CEP
....................................
Cidade ......................................... Estado..................
E-mail...........................................................................................................................
Telefone ( ) ......................................... Celular ( ) .......................... Operadora .............
Texto de apresentação ou sinopse do ensaio.(A partir de 500 caracteres, em anexo)...
...............................................................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................................................
.
Observações:
........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

