
Ficha de Inscrição 

 

Concurso Fotográfico “UMA UNIVERSIDADE, VÁRIOS OLHARES – A 
UFPEL EM IMAGENS”, concurso alusivo aos 45 anos da Universidade Federal 
de Pelotas, com a finalidade de estimular a produção fotográfica e incentivar as 
artes, convidando fotógrafos – profissionais e amadores – a dedicar seus 
diferentes olhares e percepções ao registro dos diferentes prédios (fachadas e 
detalhes) que abrigam as atividades da Universidade. 

 

Nome Completo:___________________________________________________ 

Pseudônimo:______________________________________________________ 

(   ) Estudante (   ) Docente (   ) Técnico Administrativo 

Número de Matrícula/SIAPE: _________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________ 

Cidade:_________________________ Estado:_________________________ 

CEP:___________________________ Telefone:________________________ 

E-mail:___________________________________________________________ 

CPF:___________________________ RG:____________________________ 

Data de Nascimento:_______________ Estado Civil:_____________________ 

 

Título da Fotografia:_________________________________________________ 

Data de Produção:________________ Tipo de Equipamento:______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha para Descrição da Fotografia 

 

Concurso Fotográfico “UMA UNIVERSIDADE, VÁRIOS OLHARES – A 
UFPEL EM IMAGENS”, concurso alusivo aos 45 anos da Universidade Federal 
de Pelotas, com a finalidade de estimular a produção fotográfica e incentivar as 
artes, convidando fotógrafos – profissionais e amadores – a dedicar seus 
diferentes olhares e percepções ao registro dos diferentes prédios (fachadas e 
detalhes) que abrigam as atividades da Universidade. 

 

Pseudônimo:____________________________________________________ 

Título da Fotografia:_______________________________________________ 

Data de Produção:________________  Tipo de Equipamento:______________ 

 

Texto Explicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorização para uso de imagem 

 

Concurso Fotográfico “UMA UNIVERSIDADE, VÁRIOS OLHARES – A 
UFPEL EM IMAGENS”, concurso alusivo aos 45 anos da Universidade Federal 
de Pelotas, com a finalidade de estimular a produção fotográfica e incentivar as 
artes, convidando fotógrafos – profissionais e amadores – a dedicar seus 
diferentes olhares e percepções ao registro dos diferentes prédios (fachadas e 
detalhes) que abrigam as atividades da Universidade. 

 

Eu _______________________________________________________, 
portador (a) do CPF ______________________, RG ____________________, 
autorizo a utilização das imagens por mim inscritas neste concurso, por tempo 
indeterminado para ser utilizado em material promocional e institucional, 
impresso ou digital da Universidade Federal de Pelotas, bem como autorizo a 
utilização destas fotografias a serem utilizadas para divulgação na internet. 

Concordo com a gratuidade das referidas inserções, ciente de que a sua 
utilização, não resultará em qualquer pagamento ou ressarcimento, a que título 
for pelo uso das imagens. Por ser verdade, firmo a presente autorização, bem 
como declaro conhecer e aceitar o Edital do Concurso Fotográfico “UMA 
UNIVERSIDADE, VÁRIOS OLHARES – A UFPEL EM IMAGENS”.  

 

Pelotas, _______________________________ 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autorização para uso de imagem 

(PARA QUANDO A FOTOGRAFIA ENVOLVER PESSOAS) 

 

Concurso Fotográfico “UMA UNIVERSIDADE, VÁRIOS OLHARES – A 
UFPEL EM IMAGENS”, concurso alusivo aos 45 anos da Universidade Federal 
de Pelotas, com a finalidade de estimular a produção fotográfica e incentivar as 
artes, convidando fotógrafos – profissionais e amadores – a dedicar seus 
diferentes olhares e percepções ao registro dos diferentes prédios (fachadas e 
detalhes) que abrigam as atividades da Universidade. 

 

Eu _______________________________________________________, 
portador (a) do CPF ______________________, RG ____________________, 
autorizo a utilização das imagens por mim inscritas neste concurso, por tempo 
indeterminado para ser utilizado em material promocional e institucional, 
impresso ou digital da Universidade Federal de Pelotas, bem como autorizo a 
utilização destas fotografias a serem utilizadas para divulgação na internet. 

Concordo com a gratuidade das referidas inserções, ciente de que a sua 
utilização, não resultará em qualquer pagamento ou ressarcimento, a que título 
for pelo uso das imagens. Por ser verdade, firmo a presente autorização, bem 
como declaro conhecer e aceitar o Edital do Concurso Fotográfico “UMA 
UNIVERSIDADE, VÁRIOS OLHARES – A UFPEL EM IMAGENS”.  

 

Pelotas, _______________________________ 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

* Deve ser preenchida uma autorização para cada pessoa que estiver presente 
na fotografia. 


