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O Diretor da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério 

Público torna público que estão abertas as inscrições para o I CONCURSO DE 

FOTOGRAFIAS: “O que são Direitos Humanos para você?”, em conformidade 

com as disposições contidas neste Edital. Trata-se de edital aberto para 

discentes da FMP que poderão submeter sua inscrição de forma individual ou 

em dupla. 

 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O I CONCURSO DE FOTOGRAFIAS: “O que são Direitos Humanos para 

você?” visa identificar, por meio do recurso/modalidade fotografia, a percepção e 

reflexão dos discentes da FMP sobre os Direitos Humanos e sua compreensão.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. O prazo de inscrição e submissão individual ou em duplas da 

imagem/fotografia ocorrerá no período de 12 a 30 de abril de 2022, até às 23h59, 

por meio do formulário disponível em: 

https://form.jotform.com/220945847071662 

2.2. Cada fotógrafo ou dupla poderá realizar apenas uma inscrição. Cada 

inscrição poderá apresentar até uma fotografia identificada pelos dados abaixo: 

http://www.fmp.com.br/
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I) nome do trabalho e ano de sua realização; 

II) informações sobre o(a) autor(a) do trabalho ou dupla de autores(as): 

• nome completo; 

• Registro Acadêmico/Matrícula. 

 

2.3. As inscrições são gratuitas. 

2.4. É vedada a participação da equipe coordenadora deste Edital. 

 

3. DAS ETAPAS DE VOTAÇÃO 

3.1. A primeira etapa de votação ocorrerá entre 05 a 15 de maio de 2022, com a 

votação pelo site da FMP das 10 melhores imagens/fotografias. 

3.2. A segunda etapa ocorrerá em 07 de junho de 2022, com a exposição das 10 

melhores fotografias, sendo submetidas a votação, de modo presencial, ao final 

do turno da manhã, momento da realização do I Seminário Mundial: Mudanças 

climáticas e alterações ambientais no cenário migratório transnacional e  no 

âmbito regional de direitos humanos: perspectivas e desafios. 

3.3. A submissão dessa votação resultará na escolha das duas melhores 

imagens/fotografias as quais receberão a premiação. 

3.4. As 10 imagens/fotografias ficarão expostas permanentemente no rol do 11º 

andar. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS FOTOGRAFIAS PARTICIPANTES 

4.1. As submissões devem necessariamente obedecer aos seguintes critérios: 

4.2. O arquivo com a imagem deve ser encaminhado de modo exclusivamente digital, em 

formato Jpeg, com resolução máxima de 10mb.  

4.3. A técnica para criação do trabalho é livre, podendo ser utilizados recursos 

complementares de lentes, filtros especiais, ampliação, entre outros. As imagens podem ser 

coloridas ou em preto e branco. 
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4.4. As fotografias devem ser inéditas, ou seja, não devem ter sido apresentadas em 

mostra, tampouco premiadas em outros concursos até a data da inscrição. 

4.5. A autorização do uso da imagem será concedida a título gratuito, sem 

limite de tempo e sem a incidência de quaisquer ônus, incluindo utilizar ou 

divulgar a fotografia selecionada pela FMP, desde que esses usos não tenham 

finalidade comercial. 

 

5. DA PREMIAÇÃO 

5.1. As duas imagens/fotografias com maior votação serão premiadas e os 

(as) acadêmicos (as) receberão a título de premiação: 

 - 1 mochila FMP 

 - 1 quadro com a foto impressa. 

 

 

 
Porto Alegre, 07 de abril de 2021. 

 
 

Gilberto Thums, Me. 
Diretor da Faculdade de Direito FMP 
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