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CONVOCATÓRIA PARA A EXPOSIÇÃO VIRTUAL
ROMARIAS NO MEMORIAL PADRE CÍCERO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
3 páginas
1.

DOS OBJETIVOS
1.1

Organizar exposições virtuais, em parceria com a Diocese do Crato e

Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores (Juazeiro do Norte), com o tema
“Romarias”, a partir de fotograﬁas e vídeos enviados pelo público romeiro,
sobretudo no período de isolamento social provocado pela pandemia de COVID
19 no Brasil;
1.2

Possibilitar, por meio de exposições virtuais, a reﬂexão sobre “lugares

de memória” e, simultaneamente, “espaços de devoção”;
1.3

Ampliar o acervo fotográﬁco e audiovisual da Fundação Memorial Padre

Cícero, Diocese do Crato e da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores.
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DOS PARTICIPANTES
2.1. Pode participar qualquer pessoa que tenha registrado, por meio de
fotograﬁas ou vídeo, sua presença em algum evento no âmbito da Fundação
Memorial Padre Cícero, no período de setembro de 2019 a março de 2020.
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DAS INSCRIÇÕES
3.1

As inscrições ocorrerão entre os dias 1º de junho até 14 de julho de

2020.
3.2

Todas as inscrições ocorrerão exclusivamente pelo Whatsapp (88) a ser

disponibilizado até a abertura das inscrições. Não serão aceitas inscrições por
outros meios (correspondências, Instagram, Facebook);
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3.3

Para realizar sua inscrição, envie uma mensagem com o título Exposição

Virtual Romarias no Memorial Padre Cícero, junto as foto(s) ou vídeo(s). Na
sequência, preencha o formulário que será enviado por whatsapp, que
funcionará como um Termo de Uso de Imagem.
3.4

Devem constar na mensagem de whatsapp as seguintes informações

obrigatórias: Nome do participante, cidade, estado e a data da produção da(s)
foto(s) ou vídeo(s).
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DO ENVIO DOS ARQUIVOS DE IMAGEM E VÍDEO
4.1 As fotograﬁas deverão ser enviadas no formato digital (JPEG ou PNG) e em
alta resolução, para garantir a qualidade da postagem e visualização;
4.2 Em caso de vídeo, deverá ser exclusivamente no formato MP4. O
participante poderá optar por gravá-lo em vertical (proporção da tela 9:16, para
melhor visualização no Instagram). O vídeo deverá ter no máximo 10 minutos de
duração (capacidade máxima do IGTV do Instagram). É importante que o
material possua boa qualidade de imagem e de som. O conteúdo deve respeitar
o exposto nos itens 5.1 deste edital;
4.3 O quantitativo de obras se limitará a 3 (três) arquivos por pessoa;
4.4 Os organizadores se reservam o direito de não publicar a(s) fotograﬁa(s) ou
vídeo(s) caso estes não estejam dentro dos critérios estabelecidos nessa
convocatória.
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DOS PRÉ-REQUISITOS
5.1 Só serão selecionadas para a exposição fotograﬁa(s) e vídeo(s) que exibam
além do(s) fotografado(s), a imagem do interior ou da fachada do prédio da
Fundação Memorial Padre Cícero. Não serão selecionadas imagens que não
permitam a identiﬁcação do local.
5.2 Não serão aceitos conteúdos que incitem violência, preconceito, racismo,
pornograﬁa ou que desrespeitem a imagem de pessoas e instituições.
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6. DO PERÍODO DA EXPOSIÇÃO
6.1 O projeto selecionará, a princípio, registros para uma exposição que entrará
em cartaz no mês de Julho, por meio virtual, a partir da Romaria de Passagem do
Padre Cícero (20/7/2020).

7. DO LOCAL DA EXPOSIÇÃO
7.1 A exposição terá caráter exclusivamente virtual e os conteúdos serão
disponibilizados no site e nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Juazeiro do
Norte, da Diocese do Crato e da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Após o ﬁm da pandemia, este conteúdo ﬁcará disponível permanentemente
nos canais de comunicação da Fundação Memorial Padre Cícero,da Diocese do
Crato e da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, integrando uma
Coleção Digital denominada, que poderá ser acessado(a) por qualquer
interessado(a) no tema;
8.2 Ao aderir a esta Convocatória, o(a) por si ou por meio de seus representantes
declara ciência de que a sua participação no projeto, com o uso de seu nome,
imagem ou voz, não implicará em qualquer ônus à Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte, à Fundação Memorial Padre Cícero, Diocese do Crato e à
Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores.
8.3 Todas as dúvidas poderão ser esclarecidas através do whatsapp dessa
convocatória;
8.4 Os casos omissos serão analisados por Comissão composta por integrantes
da Fundação Memorial Padre Cícero, da Diocese do Crato e da Basílica Santuário
de Nossa Senhora das Dores.
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