
   

 

  

EDITAL GMATER Nº 01/2022 

Mostra Fotográfica “Eu, Mãe, nos 60 anos da UnB” 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Maternidades, Parentalidade e Sociedade 

(GMATER) torna pública a abertura das inscrições para a Mostra Fotográfica “Eu, Mãe, 

nos 60 anos da UnB” a ser realizada durante a Semana Universitária 2022. 

 

1. Da atividade: 

A Mostra Fotográfica "Eu, Mãe, nos 60 anos da UnB" integra o conjunto de atividades 

do Projeto de Extensão de mesmo nome, aprovado no Edital PIBEX 2022. O projeto de 

extensão “Eu, Mãe na UnB: trocas de experiências e vivências sobre maternidade” é uma 

iniciativa do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Maternidades, Parentalidade e 

Sociedade – GMATER e visa construir um espaço de debates, escutas e trocas de 

experiências sobre maternidade para as mulheres mães que integram a comunidade 

universitária da UnB. Trata-se de uma iniciativa que articula a realização de rodas de 

conversas e exposição fotográfica, ao longo de dez meses, cujo produto final será a 

elaboração de uma proposta para a construção de uma política de apoio e acolhimento às 

mães na UnB. Pretende-se, assim, também homenagear os 60 anos da universidade e de 

como ela está imbricada na história de vida das mulheres mães e seus filhos que já 

passaram ou que ainda ocupam os espaços da Universidade de Brasília.    

 

 

2. Dos objetivos: 

- Dar visibilidade aos registros fotográficos de mulheres mães que integram e/ou 

integraram a comunidade universitária ao longo dos 60 anos de história da 

Universidade de Brasília; 

- Fomentar a produção fotográfica como forma de registro da memória e das vivencias 

maternas na academia; 

- Evidenciar a presença de mulheres mães e seus/suas filhos/as na universidade. 

 

3. Dos Critérios de Participação: 

Ser mulher mãe docente, discente e/ou servidora técnico-administrativa da 

Universidade de Brasília, com ou sem vínculo ativo com a universidade. 



   

 

 

4. Das condições de participação: 

4.1 Atender satisfatoriamente aos critérios do item 3 deste Edital; 

4.2 Realizar a inscrição durante o período e mediante as especificações estabelecidas 

neste Edital no item 5. 

 

5. Do processo de inscrição: 

5.1 A inscrição é gratuita e de caráter individual; 

5.1.1. As inscrições e o envio das fotografias deverão ser realizadas no período de 

1º de agosto de 2022 até às 23:59h do dia 19 de agosto de 2022; 

5.1.2. Somente serão aceitas as inscrições enviadas até o prazo final do período de 

inscrição;  

5.2 Cada participante poderá enviar até 3 (três) fotografias digitais, como anexos 

individuais, para o e-mail gmaterunb@gmail.com ; 

5.2.1 O e-mail deve constar no campo Assunto a seguinte especificação: Mostra 

Fotográfica “Eu, Mãe, nos 60 anos da UnB” + (Nome completo da participante); 

5.3. O corpo do e-mail deve conter as seguintes informações sobre a participante e as 

imagens enviadas: a) Nome completo da participante; b) CPF; c) Data de 

Nascimento; d) Natureza do vínculo com a UnB (docente, discente ou servidora 

técnico-administrativa); e) Telefone móvel para contato (com DDD); f) Título da 

Fotografia; g) Ano da Fotografia; h) Legenda; 

5.3.1. A legenda deve conter uma breve explicação (até 500 caracteres com espaço) 

sobre a fotografia, seu contexto e informações adicionais que considerar 

pertinentes;    

5.4. As fotografias enviadas devem ser de autoria das participantes; 

5.5. O arquivo deverá estar em formato digital, extensão .JPG, com resolução mínima 

em 300dpi;  

5.6. Poderão ser enviadas imagens em cores e/ou P&B (preto e branco); 

5.7. As imagens poderão ter orientação retrato ou paisagem; 

5.8. Não serão aceitas fotografias com bordas editadas ou com montagens e imagens 

sobrepostas à fotografia (Ex: gifs, emogis, figurinhas, dentre outros); 

5.9. Não serão aceitas fotografias que não atendam à temática do evento; 

5.10.  Serão permitidas fotografias cujas edições envolvam ajustes de contraste, 

brilhos, saturação e/ou nitidez; 
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5.11. Fotografias com registro do rosto de crianças e adolescentes (menores de 18 

anos) devem ser enviadas juntamente com o preenchimento e a assinatura do 

Termo de Autorização de Uso de Imagem (Anexo 1) como anexo ao e-mail de 

inscrição. 

 

6. Da seleção e dos resultados da Mostra: 

6.1 A mostra fotográfica será realizada no dia 31 de agosto de 2022, com início às 9h 

e encerramento às 16h, no corredor do Pavilhão Anísio Teixeira (PAT), no 

Campus Darcy Ribeiro, Universidade de Brasília – UnB; 

6.2 As participantes cuja(s) fotografia(s) foi(foram) selecionada(s) não precisa 

comparecer presencialmente à Mostra durante todo o período de duração da 

exposição das fotografias; 

6.3 As fotografias selecionadas pela Comissão Organizadora serão expostas de forma 

impressa; 

6.4 Os resultados serão divulgados no dia 25 de agosto de 2022 pelo Instagram do 

GMATER (@gmater.unb) e por e-mail enviado às participantes inscritas cujas 

fotografias foram selecionadas para a Mostra.   

 

7. Da certificação: 

7.1 Cada participante selecionada receberá o certificado de participação como 

expositor/a, totalizando 10 h/a.  

 

8. Das disposições finais:  

8.1 Todas as participantes da Mostra asseguram, desde já, que são as detentoras dos 

direitos autorais e/ou patrimoniais pertinentes à respectiva fotografia apresentada;  

8.2. A participação na Mostra implica a cessão dos direitos autorais relativos à 

publicação das fotografias, em favor do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Maternidades, Parentalidade e Sociedade (GMATER), nos termos do Art. 29 da Lei 

de Direitos Autorais, aprovada pela Lei 9.610/98; 

8.3 As fotografias selecionadas poderão ser exibidas em meio digital, impresso, ou 

multimídia, com os devidos créditos e autoria, sob responsabilidade do GMATER; 

8.4 A Comissão Organizadora possui autonomia para avaliar e resolver os casos 

omissos neste Edital; 



   

 

8.5 A inscrição na Mostra por meio do envio do e-mail dentro dos critérios ora 

estabelecidos implica na aceitação de todos os itens deste Edital. 

 

Brasília, 30 de julho de 2022. 

 

Comissão Organizadora. 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Maternidades, Parentalidade e Sociedade – 

GMATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ANEXO 1 

 

TERMO DE AUTORIZAÇAO DE USO DE IMAGEM 

 

__________________________________(nome completo da criança ou adolescente), 

___________________ (nacionalidade), __________________ anos (idade), neste ato 

devidamente representado por _____________________________________ (nome 

completo do/a responsável pela criança ou adolescente), _____________________ (grau 

de parentesco), _____________________ (nacionalidade), portadora do CPF 

_______________________, RG ________________________, residente na 

___________________________________________, AUTORIZO o uso da imagem da 

criança/adolescente acima qualificada presente na(s) obra(s) 

__________________________________________________ (título da fotografia) em 

fotografia digital, a ser utilizada na  Mostra Fotográfica "Eu, Mãe, nos 60 anos da UnB", 

que ocorrerá durante a Semana Universitária da UnB 2022, integrando o conjunto de 

atividades do Projeto de Extensão “Eu, Mãe na UnB”, aprovado no Edital PIBEX 2022. 

A presente autorização é concedida, a título gratuito, ao Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Maternidades, Parentalidade e Sociedade – GMATER, abrangendo o uso da 

imagem anteriormente mencionada em todo território nacional, das seguintes formas: (I) 

mostra/exposição fotográfica; (II) mídias sociais e eletrônicas; (III) sites; (IV) 

plataformas como YouTube; (V) encartes, catálogo, folder de apresentação, cartazes. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem da 

criança/adolescente acima qualificado ou a qualquer outro, e assino a presente autorização 

em 01 (uma) via de igual teor e forma. 

Brasília, ______ de agosto de 2022. 

 

____________________________________ 

Assinatura do/a Responsável 

 

 

 

 

 


