
 
REGULAMENTO DO 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
CALENDÁRIO INDIGENISTA 2020 

 
A INA – Indigenistas Associados vem a público convidar seus associados para            

participar do Concurso de Fotografia para criação do Calendário Indigenista 2020.  
Indigenistas Associados é uma entidade civil sem fins lucrativos, de caráter           

temático e corporativo, formalmente instituída em 08 de julho de 2017. Seus principais             
objetivos são a busca pela promoção e defesa dos direitos, interesses e prerrogativas             
individuais e coletivas de seus associados em todo o território nacional, bem como o              
posicionamento e a incidência na formulação, execução e defesa da política indigenista, a             
partir da perspectiva da autonomia dos povos indígenas e do Estado pluriétnico e             
democrático. 
 
1. Objetivo: 
1.1. Este concurso tem como objetivo a coleta de material fotográfico relacionado ao             
trabalho indigenista e às comunidades indígenas com o fim de compor o Calendário             
Indigenista 2020, uma peça gráfica no formato de calendário para o ano de 2020 de               
caráter artístico, informativo e de divulgação da INA. 
1.2. O Calendário Indigenista 2020 será distribuído gratuitamente para os associados da            
INA e para os vencedores deste concurso, conforme item 7, com possibilidade de             
comercialização de exemplares excedentes. 
1.3. O concurso também visa ampliar o banco de imagens da Indigenistas Associados.             
Todas as fotografias enviadas passarão a servir de suporte para as comunicações da INA              
em suas peças institucionais, publicitárias e informativos.  
 
2. Inscrição e envio das propostas: 
2.1. O concurso é restrito a associados à INA, sejam regulares e colaboradores.  
2.2. As inscrições são gratuitas. 
2.3.O período para participar do concurso será de 10 de novembro até 30 de novembro               
de 2019 às 23h59. Não serão aceitas propostas após a data limite. 
2.4. Cada concorrente pode enviar até 3 fotografias para compor o quadro de votações. 
2.5. As fotografias devem ser enviadas exclusivamente via e-mail para          
calendario.indigenista@gmail.com, com o assunto: Concurso de Fotografia. 
2.6. Cada participante deverá encaminhar no e-mail: 
a) Fotografia(s) em formato jpg, alta resolução (300dpi); 

 
 

mailto:calendario.indigenista@gmail.com


 
b) Ficha de inscrição preenchida e assinada (Anexo I); 
c) Termo de autorização de uso da imagem preenchido e assinado (Anexo II); 
e) Em caso de fotos envolvendo indígenas que possam ser reconhecidos ou que retratam              
aspectos e peculiaridades culturais de um povo, também deve ser encaminhado o Termo             
de autorização de uso de imagem de Direitos de imagem individuais e coletivos de              
indígenas (Anexo III).  
2.7. É expressamente proibido o envio de fotografias que contenham ou remetem a cenas              
de violência, assédio, discriminação, sexo, uso de drogas ilícitas ou qualquer outro            
conteúdo reprovável.  
2.8. Fotografias que desrespeitem as normas ou inscrições que não atendam aos pontos             
acima levantados serão automaticamente desclassificadas.  
 
3. Direitos de uso de imagem 
3.1.Todos que enviarem suas fotografias para o concurso, ao assinarem a Ficha de             
Inscrição e o Termo de autorização de uso de imagem, concordam em ceder os direitos               
de uso sobre as imagens enviadas à INA. Além do Calendário Indigenista 2020, as              
imagens poderão ser usadas em diferentes peças de divulgação, como no site da INA, em               
nossas redes sociais, no Boletim Informativo (BoletINA) e em outras peças. 
 
4. O Concurso 
4.1. A seleção das 12 imagens que serão incluídas no Calendário Indigenista 2020 será              
feita pelos membros da Coordenação de Comunicação da INA.  
4.2. Para a seleção, serão considerados: a criatividade e a originalidade da fotografia, a              
qualidade técnica da imagem (foco, cor, enquadramento, composição, etc.) e a sua            
coerência com o objetivo do concurso, conforme item 1. Haverá prioridade para imagens             
produzidas por diferentes associados da INA, buscando alcançar maior diversidade de           
locais e temas. 
4.3. Não caberá recurso do resultado final. 
 
5. Cronograma: 
10/11/2019 Abertura das inscrições e envio de propostas 
30/11/2019 Encerramento das inscrições e envio de propostas 
01/12/2019 Início da seleção 
09/12/2019 Encerramento da seleção  
10/12/2019 Anúncio das propostas vencedoras  
 
6. Premiação: 

 
 



 
6.1. As 12 fotografias selecionadas serão expostas no Calendário Indigenista 2020, com            
nome da foto, local e autoria. 
6.2. Cada vencedor que tiver a foto escolhida receberá via Correios 05 calendários. 
6.3.O vencedor associado regular da INA terá uma mensalidade gratuita. 
 
7. Disposições gerais: 
7.1. A INA não se responsabiliza por problemas técnicos que impeçam, retardem ou             
prejudiquem o envio ou recebimento das propostas de fotografias, bem como da votação             
de associados. 
7.2. Quaisquer dúvidas ou divergências não previstas no presente regulamento serão           
julgadas e decididas de forma soberana e irrevogável pelo Conselho Executivo da INA. 
 
 
 

Brasília, 09 de novembro de 2019. 
 
 
 
 

Indigenistas Associados 
 

  

 
 



 
Anexo I  

Ficha de inscrição 
 

 
 

Nome: _________________________________________________________________ 
 
 
Título da fotografia: ________________________________________________________ 
 
 
Local em que a fotografia foi tirada:____________________________________________ 
 
 
Data em que a fotografia foi tirada: _____ / ______ / __________ 
 
 
Descrição: _______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

______________________________________ 
Assinatura 

 
 
 

 
 



 
Anexo II 

Termo de autorização de uso de imagem 
 
 

 
Pelo presente documento autorizo expressamente que a INA - Indigenistas Associados           

faça uso da imagem intitulada ______________________________________________      

em caráter definitivo e gratuito. 

 

A imagem poderá ser utilizada pela INA em publicações institucionais em meio impresso e              

eletrônico, assim como no site e nas redes sociais, com caráter de difusão cultural,              

podendo ter finalidade comercial. 

 

Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos                

conexos a imagens ou qualquer outro. 

 
No caso de imagens que envolvem direitos autorais de imagens individuais e coletivos de              

indígenas, declaro que estou ciente das normativas constantes na Lei nº 9.610, de 19 de               

fevereiro de 1998 e na Portaria nº 177/Pres/Funai, de 16 de fevereiro de 2006 e               

encaminho anuência e autorização dos titulares do direito de imagem. 

 
 
Local e data: 
 
Nome: 
 
RG: 
 
CPF: 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura 

 

 
 



 
Anexo III 

Termo de autorização de uso de imagem 
Direitos individuais e coletivos de indígenas 

 
 
Pelo presente documento autorizo expressamente que a INA - Indigenistas Associados           

faça uso da imagem intitulada ______________________________________________,      

tirada por ____________________________________, em caráter definitivo e gratuito. 

 

(       ) A imagem retrata minha imagem identificável e/ou de meus familiares diretos.  

( ) A imagem retrata aspectos e peculiaridades culturais da comunidade indígena            

pertencente à Aldeia ______________________, da Terra Indígena       

______________________, no município de ______________________/UF, do povo       

______________________, a qual represento na condição de       

_________________________, conforme nossos costumes. 

 

A imagem poderá ser utilizada pela INA em publicações institucionais em meio impresso e              

eletrônico, assim como no site e nas redes sociais, com caráter de difusão cultural,              

podendo ter finalidade comercial. 

 

Por ser esta a expressão de minha vontade e/ou da comunidade que represento, nada              

terei a reclamar a título de direitos conexos a imagens ou qualquer outro. 

 
Local e data: 
 
Nome: 
 
RG: 
 
CPF: 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura 

 
 


