
 
 

 
EDITAL 057/2018 

CONCURSO CULTURAL FOTOGRÁFICO: MEMÓRIAS EM FISIOTERAPIA 

XVI SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO E 
 20 ANOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas atribuições e 

por deliberação da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário 

São Camilo – Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 

1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, SP e Campus Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado 

na Rua Raul Pompeia nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana, torna 

público o presente EDITAL que regerá o Processo de seleção para concurso cultural fotográfico: memórias 

em fisioterapia, promovido pelo XVI Simpósio de Fisioterapia do Centro Universitário São Camilo, 

conforme abaixo: 

 

I - DOS OBJETIVOS 

Como parte das celebrações XVI SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO E 

DOS 20 ANOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA, o curso de Fisioterapia do Centro Universitário São Camilo 

lança um concurso de fotografia: Memórias em Fisioterapia. 

O tema principal tem como foco as interpretações criativas que mostrem a importância da Fisioterapia 

sob a ótica da formação Camiliana. 

 

II - DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Poderão inscrever-se no concurso alunos regularmente matriculados no Curso de Fisioterapia do 

Centro Universitário São Camilo e docentes fisioterapeutas do Centro Universitário São Camilo.  

 

2.2 Local:  

- Alunos: Central de Atendimento Acadêmico (Ipiranga ou Pompeia) 

- Docentes: Pronto Atendimento - P.A (Ipiranga ou Pompeia). 

 

2.3 As inscrições estarão abertas no período de 27 de setembro a 08 de outubro de 2018.  

 

2.4 Cada participante poderá enviar 01 fotografia, individualmente ou em até 3 participantes. As 

fotografias devem ser inéditas, ou seja, não terem sido apresentadas em nenhum livro ou mostra, 

tampouco premiadas em outros concursos até a data da inscrição. 

2.3.1 As fotografias devem ser protocoladas no momento da inscrição, mediante preenchimento de 

termo de uso da imagem (anexo a este edital), obedecendo os seguintes critérios: 

a) As fotografias devem ser digitais em formato jpg, em tamanho 300 dpi, entre 5 e 9 mega. 

b) Não há restrição à técnica utilizada, podendo as imagens ser coloridas ou em preto e branco. 

 

III –  DA RESPONSABILIDADE  

Comissão Organizadora do XVI Simpósio de Fisioterapia do Centro Universitário São Camilo e 20 anos do 

Curso de Fisioterapia. 

 



 
 
  
IV - DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção dos ganhadores será realizada por membros Comissão Técnica/Avaliadora/ Coordenação. 

4.2 Serão pré-selecionadas as 30 melhores fotografias e o resultado divulgado dia 11 de outubro de 

2018. 

4.3 Os 30 selecionados participarão da exposição de fotos durante o XVI SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO E 20 ANOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA, nos dias 18 e 19 de outubro 

de 2018, receberão certificado de exposição e concorrerão à premiação das 3 melhores fotografias. 

 

V - DA PREMIAÇÃO 

5.1 Serão entregues 3 certificados de reconhecimento para os vencedores, 

5.2 A Comissão Técnica/Avaliadora será composta por integrantes da Mesa de abertura e 4 

fisioterapeutas convidados/externos. 

5.2.1 A Comissão Técnica terá autonomia na realização da pré-seleção e seguirá critérios de 

linguagem fotográfica, originalidade, criatividade, coerência e respeitos aos direitos humanos. 

 

VI - DO RESULTADO 

A divulgação do resultado ficará a cargo da Comissão Organizadora do XVI SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO E 20 ANOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA, que anunciará os vencedores 

as 17 horas do dia 19 de outubro de 2018, no encerramento do evento. 

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 As submissões devem fornecer provas de que as permissões foram obtidas a partir de qualquer 

pessoa/s apresentado nas fotos. Os alunos / pacientes / modelos / atores podem ser usados. 

7.2 Da pré-seleção realizada pela Comissão Técnica, quanto à qualidade das fotografias selecionadas, 

não caberá qualquer recurso. 

 

PUBLIQUE-SE 

São Paulo, 26 de setembro de 2018. 

 

Mônica Gomes Abel 

Secretária Geral 

 

 

 

 



 
 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

 

Pelo presente instrumento particular, eu, _____________________________,                                               

R.A nº:___________,RG:_________________, CPF: ___________________,  

AUTORIZO o Centro Universitário São Camilo, utilizar a minha imagem nos diversos 

materiais de divulgação. 

 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada nas redes sociais (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram e 

outras que possam ser utilizadas pelo centro universitário) e de newsletter 

eletrônica, site institucional, apresentações de Power Point, materiais de 

divulgação impressos (folders, banners, cartazes, anúncios publicitários, entre 

outros) e digitais (vídeos, e-mail marketing, banners eletrônicos, entre outros). 

 

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 minha 

imagem ou a qualquer outro. 

 

São Paulo, ____ de ____________________ de 20__. 

______________________________________________ 

Assinatura 

 


