
 
 

EDITAL 001/2022 – NAPED 

 

REGULAMENTO DA “EXPOSIÇÃO OLHAR EDUCAÇÃO”, QUE 

REFERE-SE À SELEÇÃO DE FOTOS E LEGENDAS A SEREM 

SOCIALIZADAS NA SEMANA DO EDUCADOR UNIDEP 

2022/2.  

 

 

A Coordenação do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) do Centro 

Universitário de Pato Branco (UNIDEP), torna pública a abertura do processo de triagem, que 

dar-se-á na modalidade seleção interna institucional, para a Exposição “Olhar educAÇÃO”, 

composta por fotografias e legendas textuais para a Semana do Educador UNIDEP 2022/2, por 

meio das condições fixadas neste Regulamento. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1 O presente Regulamento da Exposição Olhar EducAÇÃO tem como objetivo a seleção 

de 30 (trinta) registros fotográficos com respectivas legendas para compor um acervo a 

ser exibido na Semana do Educador UNIDEP, que será realizada nos dias 10 e 11 de 

outubro de 2022. 

1.2 A Exposição visa a motivar e estimular a ação dos acadêmicos do UNIDEP no sentido de 

efetivar o registro dos momentos educativos experienciados na instituição e produzir uma 

legenda para contextualizar esse registro, bem como incentivar o assentamento da 

historicidade do percurso acadêmico. Por meio deste Regulamento, serão aceitas 

fotografias registrando imagens dos mais variados agentes (ex: docentes, coordenações 

de curso, técnicos administrativos, zeladoria, reitorias entre outros agentes educativos) e 

processos educativos (dentro do espaço físico do UNIDEP) e o registro textual da 

experiência do educando, que dialoguem com o evento e estejam alinhados à proposta 

da ação. 

1.3 A Semana do Educador UNIDEP, vem sendo trabalhada com o objetivo de integrar os 

diversos agentes da comunidade interna institucional, somando mais de 300 

colaboradores e, o concurso visa promover o reconhecimento destes agentes educativos 

através do olhar e da leitura do seu público direto: os acadêmicos. 

 

2. DOS PARTICIPANTES ELEGÍVEIS 

2.1 Poderão participar deste certame: 

a) Acadêmicos dos diferentes cursos do UNIDEP: 

- Administração; 

- Ciências Contábeis; 

- Direito; 

- Educação Física; 

- Enfermagem; 

- Engenharia Civil; 

- Engenharia Elétrica; 

- Engenharia de Software; 



 
 

- Fisioterapia; 

- Medicina; 

- Odontologia; 

- Publicidade e Propaganda; 

- Psicologia; 

- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

- Tecnologia em Estética e Cosmética. 

b) Egressos dos diferentes cursos do UNIDEP. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições para esta seleção são gratuitas e deverão ser formalizadas online dentro 

das regras aqui descritas, no período de 12 a 23 de setembro de 2022, sendo que: 

3.2 Os interessados em participar do certame deverão preencher o formulário, conforme 

segue:  

 a) Formulário para Inscrição de ACADÊMICOS: https://forms.office.com/r/PbCzGjz2iK 

     b) Envido dos registros fotográficos e legendas para o e-mail do NAPED. 

3.3 Todos os registros fotográficos e suas legendas devem ser enviados apenas e 

exclusivamente para o e-mail naped@unidep.edu.br 

3.4 Poderão ser submetidas até 3 (três) fotografias com suas respectivas legendas, por 

pessoa.  

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1 No e-mail, será necessário identificar o autor/acadêmico e anexar as fotografias (*.jpg) e 

informar suas respectivas legendas. 

4.2 Cada fotografia digital deve ter o seguinte formato: horizontal, dimensão 1080x1920, com 

até 10mb cada foto.  

4.3 Cada fotografia deve retratar uma experiência pedagógica e/ou educativa, que o 

proponente considere como “extraordinária” e/ou “encantadora”, realizada/que ocorra 

dentro do UNIDEP, ressaltando o processo educativo e cuidado da comunidade UNIDEP 

para com nossos alunos.  

4.4 Cada fotografia deve ter uma legenda/poética, que contextualize a imagem, com no 

máximo 25 palavras. 

4)  Ao se inscrever, o proponente autoriza, automaticamente, a cessão de direitos de imagem 

e reprodução ao UNIDEP e à exposição da fotografia durante a Semana do Educador, 

bem como em demais ações da IES.  

4.5 A autoria das fotos deve ser exclusivamente da pessoa que realizou a submissão, não 

sendo permitido o envio por terceiros.  

4.6 Podem participar acadêmicos e egressos, desde que retratem espaços e atividades 

realizadas dentro UNIDEP, no ano letivo de 2022.  

 

https://forms.office.com/r/PbCzGjz2iK
mailto:naped@unidep.edu.br


 
 
5. DOS PRAZOS 

Inscrições: Das 8 horas do dia 12 de setembro, até às 23h59 do dia 23 de setembro de 2022. 

Avaliação das fotos e textos: 28 de setembro, com início às 14h no NAPED. 

Resultado final: 29 de setembro, até às 19h, pelas redes sociais do NAPED e do UNIDEP. 

 

6. DA AVALIAÇÃO 

6.1 As fotografias e suas respectivas legendas que atenderem aos critérios serão analisadas por 

uma comissão de seleção composta por um representante do NAPED – Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente, um representante da AÊ – Agência Experimental e um 

representante da reitoria do UNIDEP. 

6.2 Os integrantes da comissão poderão ser substituídos a qualquer momento, sem aviso prévio, 

em função de imprevistos ou força maior, a ser avaliado pela coordenação do NAPED, quando 

da data de avaliação dos registros. 

6.3 Os registros selecionados para a exposição não poderão ser substituídos pelos proponentes 

após o processo de avaliação. 

 

7. DOS CRITÉRIOS 

7.1 Os registros fotográficos e textuais enviadas para este Edital serão avaliados de acordo com 

os critérios relacionados abaixo, cada um deles escalonados de 0 a 10, por cada membro da 

comissão de avaliação, e o resultado final será computado pela nota obtida pela média 

simples realizada entre eles. 

7.1.1 Adequação dos registros à concepção do evento (até 3 pontos); 

7.1.2 Singularidade e originalidade do registro (até 4 pontos); 

7.1.3 Demarcação da experiência educacional no UNIDEP (até 3 pontos). 

 

8. DA CERTIFICAÇÃO 

8.1 Aos autores dos 30 (trinta) registros fotográficos/legendas selecionados serão atribuídos 

certificados de produção técnica intelectual com validação de 2h de atividades 

complementares. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 A comissão de avaliação é soberana na condução do processo de avaliação dos registros e 

na apuração dos resultados finais obtidos, não cabendo qualquer espécie de recurso por parte 

dos proponentes. 

9.2 Esclarecimentos poderão ser feitos via e-mail pelo endereço eletrônico 

naped@unidep.edu.br 

mailto:naped@unidep.edu.br


 
 
9.3 A certificação fica condicionada apenas aos registros fotográficos e textuais que forem 

selecionados para a exposição. 

9.4 Os proponentes participantes estão cientes do uso das imagens e do texto, dados e 

divulgação de suas produções a respeito deste edital, bem como autorizam a cessão dos 

direitos autorais de suas produções por tempo indeterminado. 

9.5 Não serão aceitas produções que não estejam de acordo com os termos deste Edital. 

9.6 Fica eleita a Coordenação do NAPED para dirimirem quaisquer dúvidas e/ou controvérsias 

oriundas do presente Edital. 

 

Pato Branco, 31 de agosto de 2022. 

 

 

____________________________ 

Graziela Scopel 

Coordenadora do NAPED - UNIDEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, DADOS, DIVULGAÇÃO E CESSÃO 

IRRETRATÁVEL E IRRENUNCIÁVEL DE DIREITOS AUTORAIS 

I – (nome completo, nacionalidade, profissão), portador (a) da Carteira de Identidade nº 

____________, expedida pela SSP/ _____, e do CPF n° _______________, doravante 

designado proponente/cedente, e por meio do presente instrumento, o (a) Cedente 

autoriza o uso de imagem, dados, bem como cede em caráter irretratável e irrenunciável 

direitos autorais dos registros fotográficos e textuais para participação do edital 

Exposição “Olhar EducAÇÃO” ao NAPED do UNIDEP, de acordo com as seguintes 

cláusulas e condições: 

OBJETO 

1. O presente Termo abrange: 

I) A cessão de direitos das produções fotográficas e dos textos dos proponentes; 

II) A autorização de divulgação de informações do (a) proponente. 

III) Autorização do acesso e uso dos dados do (a) proponente necessários para 

os fins a que se destina o presente edital. 

2. Os direitos previstos no item 1 acima estão no âmbito da participação do(a) 

proponente na presente seleção para a composição da exposição, bem como, em 

outros eventos organizados pelo UNIDEP e voltados para o público interno e 

externo, em qualquer tempo e lugar, à critério único e exclusivo do NAPED. 

3. A autorizada não fará uso oneroso dos direitos ora cedidos, na medida em que a 

utilização e/ou exploração do material que carrega tais direitos não gerará 

qualquer espécie de receita, lucro ou vantagem para o NAPED e nem para o 

UNIDEP. 

PRAZO E LOCAL 

4. O prazo de validade do presente termo de autorização de uso de produção 

fotográfica, textual e dados do proponente, divulgação e cessão de direitos 

autorais é por tempo ilimitado, podendo ser utilizado ilimitadamente para os fins 

que se destina. 

5. A autorizada poderá utilizar em Pato Branco ou no território nacional os direitos 

ora-cedidos a seu único e exclusivo critério. 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA 

6. A cessão de direitos permite a autorizada a reproduzir o conteúdo cedido, 

decorrente da participação do (a) proponente no edital Exposição “Olhar 

EducAÇÃO” em todos os tipos de mídias, seja impressa ou eletrônica; 

7. A autorizada não se responsabiliza pelo uso por terceiros das produções 

fotográficas e textuais, tampouco das informações do(a) proponente após a 

veiculação/divulgação dos mesmos no evento Semana do Educador UNIDEP. 



 
 

 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE/CEDENTE 

8. O(a) proponente/cedente declara ser o titular dos direitos autorais do conteúdo 

das manifestações e informações objeto de autorização/cessão deste 

instrumento, bem como que concede esta autorização/cessão ao NAPED do 

UNIDEP, livre de quaisquer ônus e embaraços de qualquer natureza e que o uso 

de tais direitos, pelo UNIDEP não viola quaisquer direitos de propriedade 

intelectual e outros de terceiros ou mesmo quaisquer acordos celebrados pelo(a) 

proponente/cedente com terceiros. 

VALORAÇÃO 

9. O presente termo será celebrado a título gratuito, não incidindo a qualquer das 

Partes, ônus, custos, repasses orçamentários ou dispêndio pecuniário, a qualquer 

título. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.  As partes declaram, para fins do presente instrumento, inexistirem quaisquer 

obrigações contratuais ou de outra natureza, proibições ou gravames que 

impeçam o cumprimento do estipulado na presente autorização/cessão, 

garantindo, ainda, a não infringência de direitos autorais; 

 

_______________________, _________ de _________________ de 2022. 

 

Pelo (a) proponente/cedente. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) proponente 

 

NOME: 

CPF: 


