
 

 

 

REGULAMENTO 

 

2ª EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “SEU SORRISO, NOSSA ALEGRIA!” 

A Clínica Vicente de Paula em parceria com Célio Ricardo Cursos de Fotografia lança a 2ª 

edição da “EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “SEU SORRISO, NOSSA ALEGRIA!” com a 

finalidade de: 

I. Realizar exposição de fotografias temáticas; 

II. Estimular a prática da fotografia; 

III. Promover reflexões sobre o bem estar; 

IV. Promover reflexões sobre a saúde bucal 

V. Incentivar a integração de profissionais da saúde bucal com a arte fotográfica. 

 

 

Período de realização da 2ª edição da Exposição: 

A segunda edição da “EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “SEU SORRISO, NOSSA 

ALEGRIA!” acontecerá nas dependências da Clínica Vicente de Paula – Odontologia 

Integrada, situada à Rua Des. Antônio Soares N.1273, Tirol, Natal, RN. Esta edição 

ocorrerá durante o período compreendido entre 20 de outubro a 20 de novembro de 2014, 

devendo durante este tempo permanecer aberta ao público. 

Por se tratar de uma exposição sediada no interior de uma clínica odontológica, estará 

aberta das 8 horas as 18 horas durante todos os dias úteis da semana.  

 

Inscrições de fotografias para a Exposição: 

As inscrições para a 1ª EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “SEU SORRISO, NOSSA 

ALEGRIA!” poderão ser efetuadas, de 25 de setembro a 15 de outubro de 2014, mediante 

a doação de duas latas de leite e pó junto da Ficha de Inscrição preenchida (Anexo 1 - 

obrigatório) e do Termo de Autorização de Uso de Imagem de pessoas retratadas nas 

fotografias (Anexo 2 – caso necessário) e do Termo de Autorização de Uso das Fotografias 

à Clínica Vicente de Paula e Célio Ricardo Cursos de Fotografia (Anexo 3 - obrigatório). 

Todos os documentos estão disponíveis on-line no site de Célio Ricardo Cursos de 

Fotografia (www.celioricardo.com.br), devendo ser baixados e devidamente preenchidos e 

assinados. As fotografias deverão ser apresentadas em mídia eletrônica (CD ou DVD), 



acompanhadas da Ficha de Inscrição (Anexo 1 - obrigatório) preenchida – parte I e II, que 

deverá ser entregue pessoalmente ou encaminhada via Correios, devidamente 

preenchidos: 

 

2ª EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “SEU SORRISO, NOSSA ALEGRIA” 

Clínica Vicente de Paula 

Rua Des. Antônio Soares N.1273 

CEP 59022 - 170, Tirol, Natal, RN 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h as 18h 

Poderão ser inscritas até três fotografias por autor, que deverão ser nomeadas com as 

iniciais do autor seguido do número da fotografia (por ex., o autor Alexandre José da Silva 

deverá nomear seus arquivos digitais como AJS_foto1, AJS_foto2 e AJS_foto3). As 

fotografias deverão ser salvas na mídia eletrônica (CD ou DVD). Os arquivos digitais das 

fotos deverão ser identificados em formulário apresentado na Ficha de Inscrição (Anexo 1). 

Os materiais recebidos depois da data limite acima estipulada serão automaticamente 

desconsiderados, contando para isso a data de postagem dos Correios. 

As fotografias deverão contemplar as seguintes especificações: 

I. A fotografia digital em preto e branco, deve estar em formato JPG ou TIFF 

ambos sem compressão, com tamanho mínimo de 3543 x 2362 pixels 

(equivalente a 30cm – horizontal e 20 cm – vertical) e resolução de 300 dpi. 

II. Caso a foto contenha itens passíveis de autorização de direitos autorais de 

uso de imagem das pessoas retratadas nas fotografias, fica o participante 

encarregado de apresentar a devida autorização (Anexo 2). A inobservância 

desse item desclassificará automaticamente o participante, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade responder a qualquer ação decorrente do  

uso de imagem não autorizada. 

A fotografia deverá ser inédita, não podendo ser cópia ou adaptação de fotos já existentes. 

§ 1º - O correto preenchimento dos dados da Ficha Inscrição (Anexo 1) e dos Termos 

(Anexos 2 e 3) são de inteira responsabilidade do participante. 

§ 2º - Não serão aceitas as inscrições que não atendam aos requisitos deste Regulamento. 

As fotografias deverão ser acompanhadas dos seguintes dados descritivos indicados no 

formulário (item 2 da Ficha de Inscrição – Anexo 1): nome do arquivo digital (ATENÇÃO – 

nomear os arquivos das fotografias, antes de salvá-las no CD/DVD, como indicado 

anteriormente: com as iniciais do autor seguido do número da foto (por ex., o autor 



Alexandre José da Silva deverá no mear seus arquivos digitais como AJS_foto1, 

AJS_foto2 e AJS_foto3); título (com até 50 caracteres), autor, cidade, UF e ano. 

As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão 

automaticamente eliminadas, durante o processo de triagem das mesmas. 

Os autores das fotografias enviadas deverão preencher o Termo de Autorização de Uso 

das Fotografias à Clinica Vicente de Paula e Célio Ricardo Cursos de Fotografia (Anexo 3). 

Caso a foto contenha itens passíveis de autorização de direitos autorais de uso de imagem 

das pessoas retratadas nas fotografias também deve ser encaminhado o Termo de 

Autorização de Uso de Imagem de pessoas retratadas nas fotografias (Anexo 2) o qual 

deve ser assinado pela pessoa fotografada. 

Caso o participante seja menor de 18 anos, a autorização deverá ser preenchida e 

assinada pelo responsável legal. 

 

Informações técnicas sobre a foto selecionada 

As fotografias em preto e branco deverão abordar o aspecto que envolve o tema da 

exposição “DO PRETO AO BRANCO, MOSTRE SEU MUNDO” e somente feitas dentro do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

Caso a foto contenha itens passíveis de autorização de direitos autorais de uso de imagem 

das pessoas retratadas nas fotografias também deve ser encaminhado o Termo de 

Autorização de Uso de Imagem de pessoas retratadas nas fotografias (Anexo 2) o qual 

deve ser assinado pela pessoa fotografada. 

Comissão Julgadora: 

A avaliação das fotografias será feita pela Comissão Julgadora, composta por dois 

membros representantes da Clinica Vicente de Paula – Odontologia integrada, por Getúlio 

Yoshimitsu Garcia de Lima Hagi, publicitário e por Célio Ricardo Nunes da Silva, 

representante único de Célio Ricardo Cursos de Fotografia. A Comissão Julgadora é 

soberana em suas deliberações, não cabendo recursos ou apelações. 

A Comissão Julgadora avaliará as imagens, conforme os seguintes critérios: 

I - Adequação ao tema definido neste Regulamento; 

II - Criatividade;  

III - Originalidade; 

IV - Estética; 

V - Qualidade técnica fotográfica; 

VI - Qualidade informativa da imagem.  



 

Convidados: 

A Comissão Organizadora da Exposição poderá convidar também pessoas a 

apresentarem seus trabalhos fotográficos, considerados relevantes ao tema da mostra. 

 

Comissão Organizadora: 

A Comissão Organizadora da 1ª EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “SEU SORRISO, NOSSA 

ALEGRIA” é composta pelos seguintes membros: Raniere Luiz dos Santos Sousa – 

Cirurgião Dentista e Ortodontista e Célio Ricardo Nunes da Silva – Fotógrafo e Professor 

de Fotografia e Edição Gráfica (Célio Ricardo Cursos de Fotografia). 

 

Cronograma das atividades: 

 

Inscrições: de 25 de setembro a 15 de outubro de 2014 

Seleção das Fotografias: de 16 outubro a 19 de outubro de 2014 

Abertura da Exposição: 20 de outubro de 2014 

Tempo de Exposição: de 20 de outubro a 20 de novembro 


