
Mostra de fotografias “Nós na pandemia de Covid-19”

Interessados/as podem enviar fotografias de sua autoria que retratem situações

vivenciadas na pandemia de Covid-19 relacionadas a três temáticas:

- Vacinação

- Experiências comunitárias

- Atuação dos/as trabalhadores/as

As fotografias serão usadas para compor uma mostra que acontecerá no 13º

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, entre os dias 21 a 24 de novembro, em

Salvador (BA). As fotografias podem ser profissionais ou amadoras, feitas com

celular, câmera digital ou analógica, editadas ou não.

Seguem abaixo algumas orientações para envio das fotografias:

1. TEMA: Nós na pandemia de Covid-19

2. OBJETIVO:



Compor mostra de fotografias no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. A

chamada para envio de fotos tem caráter exclusivamente cultural, sem qualquer

modalidade de sorteio ou pagamento.

3. QUEM PODE PARTICIPAR:

Inscritos no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva.

4. FOTOGRAFIA:

4.1. A fotografia deverá ser de autoria de participantes inscritos no 13º Congresso

Brasileiro de Saúde Coletiva.

4.2 São permitidas imagens coloridas e/ou preto e branco.

4.3. A fotografia pode ser produzida com câmera fotográfica digital ou analógica,

celular ou tablet. São permitidas imagens retocadas com softwares de edição de

fotos e aplicativos de câmera.

5. ENVIO

5.1. A fotografia deve ser enviada para o email nosnapandemia@gmail.com. O

e-mail deve ter o título “Mostra de fotografias Nós na pandemia de Covid-19” e

conter o nome completo do/a fotógrafo/a, o número de inscrição no Congresso, a

identificação do local onde a foto foi feita e autorização prévia e expressa do/a

autor/a para reprodução das fotos na Mostra (conforme modelo).

5.2 Extensão do arquivo: foto 15x21, resolução 300dpi

5.3. No nome do arquivo da fotografia deve constar o primeiro nome e o último

sobrenome do/a autor/a da imagem. Exemplo: “maria.souza”.

5.4 Cada autor/a poderá enviar até 3 (três) fotos.
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5.5. Período de envio das fotos: 17 de outubro de 2022 a 06 de novembro de

2022.

6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DA MOSTRA

6.1. Não participarão da Mostra fotografias que estiverem fora do tema; aquelas

identificadas como cópia ou plágio; fotografias que contenham imagens de

menores de idade; fotografias enviadas sem a autorização para reprodução na

mostra; fotografias que façam alusão a marcas e/ou com conteúdo ofensivo ou

discriminatório em relação a diferenças sociais, raciais, étnicas, religiosas, de

gênero ou de orientação sexual.

Dúvidas sobre a chamada para envio de fotos devem ser encaminhadas para o

e-mail nosnapandemia@gmail.com.
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