
             

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas - PGA 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política - PPGSP 

Seminário de Agricultura Familiar: Contexto atual, novos desafios e perspectivas 

para a agricultura familiar em Santa Catarina 

Mostra: BRETE FOTOGRÁFICO  

Data da exibição: 17 a 21 de novembro. 

Curadoria: Sebastião Gaudêncio Branco de Oliveira 

 

 Durante o Seminário de Agricultura Familiar, organizados pelo Núcleo de 

Pesquisa sobre Agricultura Familiar (NAF/CFH/UFSC) e os Laboratórios de 

Agricultura Familiar (LAF/CCA/UFSC), de Comercialização da Agricultura 

Familiar (LACAF/CCA/UFSC) e de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do 

Território (LEMATE/CCA/UFSC, será realizada a mostra Brete
1
 Fotográfico, com o 

tema agricultura familiar. O evento será aberto para a participação e visitação da 

comunidade em geral. 

 

Regulamento 

1. Poderão participar qualquer pessoa nascida e/ou residente no estado de Santa 

Catarina. 

2. Serão aceitos trabalhos de profissionais e amadores. 

3. A mostra não é competitiva. 

                                                           
1
 O conceito brete corresponde usualmente à estrutura em forma de linha reta utilizado para o 

manejo do gado, onde este se vê encurralado. Quando vazio é apenas um corredor, quando cheio 

os animais ali presentes obrigatoriamente devem seguir para frente sem a possibilidade de voltar 

por onde adentrou. A montagem da mostra consistirá em uma instalação que envolve o 

expectador e este se torna expectador-participante, pois ao adentrar no corredor de imagens é 

forçado a se questionar: De onde vim? Para onde vou? 
 



4. Serão selecionadas 20 fotografias sendo que cada inscrito poderá participar com 1 

(uma) imagem, cujo tema é “agricultura familiar em Santa Catarina”. 

5. Os critérios de seleção serão: coerência e apropriação ao tema da mostra, 

originalidade, expressividade e conhecimento básico dos recursos e técnicas próprios da 

linguagem fotográfica. 

6. A fotografia deverá ser enviada exclusivamente por e-mail para 

seminario.agrifamiliar@gmail.com até 20 de outubro, junto com a ficha de inscrição 

devidamente preenchida. 

7. Será aceito somente arquivo digital formato Jpeg com alta resolução (mínimo 

300dpi), caso o inscrito faça uso de câmeras analógicas, a imagem deverá ser escaneada. 

8. As fotografias serão selecionadas até o dia 5 de novembro, quando os participantes 

serão comunicados através do email indicado na ficha de inscrição. 

9. As fotos selecionadas farão parte do acervo do Núcleo de Pesquisa sobre Agricultura 

Familiar (UFSC) mediante a assinatura obrigatória por parte do inscrito do termo de 

concessão de uso de imagem, podendo ser utilizadas também pelos outros laboratórios 

envolvidos (LAF, LACAF e LEMATE). No entanto, não serão comercializadas sob 

qualquer hipótese, exceto com prévia autorização do fotógrafo. 

10. As fotos poderão novamente ser expostas em outros locais e ocasiões (como 

congressos, saídas de campo, reproduções, catálogos, sites, artigos científicos) sempre 

para fins acadêmicos e/ou artísticos sem fins lucrativos e com a devida identificação dos 

fotógrafos. 

11. Todos os participantes receberão certificado de participação validado pela UFSC. 

12. O conteúdo das imagens é de total responsabilidade do fotógrafo. Os organizadores 

não se responsabilizam por qualquer uso indevido da imagem de pessoas fotografadas. 

Cabe ao fotógrafo responder por seu ato fotográfico.  

 

Sobre a exibição 

1. A mostra ficará aberta ao público no Hall do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

(CFH/UFSC) de 17 a 21 de novembro.  

2. O maior destaque será durante os dias do Seminário sobre Agricultura Familiar, nos 

dias 19 e 20 de novembro. 

3. A forma consistirá em 20 painéis onde 10 de um lado e 10 de outro, frente a frente 

numa distância de dois metros formando um corredor. Em cada painel haverá uma 

fotografia e sua descrição. Remetendo à estrutura de um brete. O solo entre painéis será 

revestido com folhas de pinus assemelhando-se a um tapete.  
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Especificações técnicas 

1. Tipo de impressão: Ampliação em papel de algodão de 200 gramas fine-art (a ser 

escolhido) 

2. Tamanho: 29x42 cm 

3. Resolução da imagem: Mínimo 300 dpi. 

4. Formato: somente JPEG (preferencialmente imagens sem edição em programas como 

Photoshop e Lightroom). 

 

Sobre a premiação 

1. Será sorteado entre os participantes 3 (três) cestas com produtos agroecológicos. 

2. O sorteio acontecerá no dia 19, às 19 horas, durante o coquetel do Seminário de 

Agricultura Familiar, no Hall do CFH/UFSC. 

3. Os sorteados poderão retirar seus prêmios no local e momento do sorteio, ou será 

comunicado por telefone e/ou e-mail, podendo retirar o prêmio em outra data a 

combinar com a organização do evento, com o prazo de 10 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de Inscrição para a Mostra: Brete Fotográfico 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Nome artístico (opcional): ________________________________________________ 

Profissão: _________________________ Data de nascimento: ______ /_____ /______ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Município: ____________________________, Santa Catarina, Brasil 

Telefone: ___________________________ Celular: ____________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

Título da obra (opcional):__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Técnica: _______________________________________________________________ 

Local da criação: _____________________________________ Ano: ______________ 

Relato da experiência (opcional): ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

(   ) aceito as condições desse regulamento para a participação na Mostra Brete 

Fotográfico, a se realizar de 17 a 21 de novembro de 2014 na Universidade Federal 

de Santa Catarina. 

 

_____________________________________ 

Assinatura (pode ser digital) 


