
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DA CULTURA, COMUNIDADE E EXTENSÃO 

 
CHAMADA PARA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: DIA INTERNACIONAL DOS 

MUSEUS 
  
A Diretoria de Cultura e Comunidade da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e 
Extensão (DCC/Procce) convida a comunidade interna e externa à Universidade 
Federal do Oeste do Pará (Ufopa) interessada em participar da exposição de 
fotografias relativa ao Dia Internacional dos Museus.  
 
1. DO OBJETIVO 
 
1.1. O objetivo da chamada é valorizar o Dia Internacional dos Museus (DIM) e 
também convidar a sociedade a refletir sobre a ideia de que os museus são um 
importante meio para o intercâmbio cultural, o enriquecimento das culturas, assim 
como para o desenvolvimento da compreensão mútua, da cooperação e da paz entre 
povos.  
1.2. No dia 18 de maio, desde 1977, o Conselho Internacional de Museus (ICOM) 
organiza uma celebração única, promovendo eventos e atividades especiais em todo 
o mundo. 
1.3. As fotografias deverão ser realizadas em Santarém nos espaços: Centro Cultural 
João Fona, Museu Dica Frazão e Museu de Arte Sacra. A ideia é destacar por meio 
da fotografia os acervos e as características destes espaços, ou seja, os artefatos, as 
pessoas, a arquitetura e tudo que esteja relacionado aos museus de Santarém. 
 
2.  DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições são gratuitas, realizadas pela internet no site da Procce 
http://ufopa.edu.br/procce/ ou no link formulário de inscrição no período de 16 a 30 de 
abril de 2019.  
2.2. Podem participar da chamada a comunidade interna da Ufopa (alunos, 
professores e técnicos) e qualquer pessoa da comunidade externa em geral.  
2.3. Serão selecionadas apenas fotografias que retratem os acervos e as 
características dos Museus de Santarém – PA (Centro Cultural João Fona, Museu 
Dica Frazão e Museu de Arte Sacra); 
2.4. Serão aceitas, preferencialmente, fotografias digitais em formato .JPEG, coloridas 
ou em preto e branco, com resolução de 300 dpi e tamanho entre 5 MB a 10MB, cuja 
impressão será de responsabilidade da DCC.  
2.5. As fotos que não atenderem aos requisitos informados anteriormente, poderão 
ainda ser expostas em meio eletrônico, como TVs e monitores, durante o evento. Cada 
participante poderá enviar até 3 (três) fotos.  
2.6. A exposição de Fotos ocorrerá entre os dias 13 e 17 de maio de 2019 no Bloco H 
do Rondon, Campus Santarém. 
 
3. DA SELEÇÃO 
 
3.1. A seleção será realizada por uma comissão julgadora composta por servidores da 
PROCCE. São critérios gerais norteadores da avaliação das fotografias a serem 
contemplados pelo presente edital: 

http://ufopa.edu.br/procce/
file://///BRJ5461PJC/Users/usuario/Documents/DCC-CULTURA/2019/Documentos/Projetos/Semana%20dos%20Museus/chamada%20pública/encurtador.com.br/cizWX


 

A) Qualidade e excelência das fotografias; e 
B) Qualidade artística e ineditismo da fotografia e coerência conceitual. 

3.2. Cada participante poderá ter até três fotos expostas. 
 
5. DA PREMIAÇÃO 
 
5.1. Por meio de enquete e votação na internet (facebook), serão premiados os três 
participantes mais votados. 
5.2. A título de cortesia, a Procce oferecerá um brinde para cada um dos três 
participantes mais votados. A premiação não tem caráter monetário.   
5.3. Cada participante só poderá receber uma única premiação referente a sua foto 
mais votada.  
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. Os autores das fotografias selecionadas receberão certificado de participação da 
exposição, emitido pela Procce. 
6.2. Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão analisados pela 
Procce. 
6.3. As informações adicionais poderão ser obtidas na Procce/Diretoria de 
Comunidade e Cultura, por meio do telefone (93) 2101-6528 e do e-mail 
cultura.ufopa@gmail.com. 
 
 
 
Santarém, 16 de abril de 2019. 
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Coordenador de Cultura 
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Diretora de Cultura 
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