Edital para registro 2014

APRESENTAÇÃO
A equipe de registro é parte fundamental para a história do Ilha Design. É a
partir desta equipe que guardamos e divulgamos o trabalho feito no projeto.
A equipe terá dois grupos: foto e vídeo.
Estudantes e profissionais de qualquer faculdades ou área serão bem-vindos,
basta ter experiência com fotografia ou gravação.
Haverá uma escala de trabalho que será definida pela coordenação e passada
no início do evento para a equipe.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
A seleção da equipe de registro será dada pelas seguintes regras, na seguinte ordem:

1.
2.
3.
4.
5.

Ter experiência em foto / em vídeo;
Ter uma câmera Reflex (foto) / Ter uma câmera que filma em fullHD (vídeo);
Análise de portfólio;
Experiência em outros eventos ou outros Ilhas;
Ordem de inscrição;

TEMA DO ANO
Amor Infinito.
O tema do Ilha Design deste ano é o Amor Infinito e desenvolverá ações que promovam ou resgatem os
sentimentos do universo do amor, gerando transformações significativas na vida de todos os envolvidos.
Plano de Trabalho:
Registrar as atividades que ocorrem no Ilha Design.
Exemplo: Oficinas; Espaços Abertos; Bazar; etc.
Registrar o envolvimento dos participantes com o projeto.
Exemplo: Integração entre oficineiros; entre alunos; entre alunos e oficineiros; pessoal da equipe.
Registrar os momentos de compartilhamento de Amor e sentimentos relacionados. Alegria com as
oficinas, compartilhamento de sentimentos na hora da refeição, Amor em todo e qualquer momento
do evento.
Ao final de cada dia do evento todas as fotos devem ser descarregadas no HD do projeto que vai
estar com o membro da equipe responsável pelo registro. É muito importante que todas as fotos
estejam em JPEG.
Trabalho com disposição e sorriso no rosto.

INSCRIÇÃO
As inscrições ocorrerão entre os dias 26/08 e 05/09 de 2014. Será somente um lote durante o período
referente ao tempo de inscrição, com preço descrito abaixo:

1o lote

26/08 a 05/09

9 vagas

R$ 100

> 6 vagas para fotografia.
> 3 vagas para vídeo.
Os lotes dão direito a:

• Transporte saindo da cidade do Rio de Janeiro no dia 21/10 (região central ou reitoria da UFRJ),
chegando na Vila de Abraão(em cais da região a ser definido). Retorno da Vila do Abraão no dia 25/10
(em cais da região a ser definido). e chegada a cidade do Rio de Janeiro no mesmo dia (região central
ou reitoria da UFRJ).

• Alimentação (jantar no dia de chegada: 21/10. Café da manhã, almoço e jantar durante os dias do
evento: 22, 23 e 24/10. O dia 25 é um dia livre e não será coberto pelo evento.)

• Kit do evento.
• Festa de encerramento (tema a ser definido).
Além dos lotes, ao se increver você deve escolher onde quer ficar durante sua estadia na Ilha Grande:

ALOJAMENTO

Sem custo! [ limitado a 3 vagas ]

CAMPING

R$ 80

POUSADA

R$ 120 [ Quarto coletivo, dividido por gênero ]

O preço total de sua inscrição será a soma do lote escolhido + a hospedagem escolhida.

Lote
O pagamento é feito somente após a divulgação dos selecionados. Durante a inscrição você irá escolher
uma primeira e uma segunda opção de hospedagem (medida necessária para quem deseja o alojamento,
devido a grande procura).

QUER UM DESCONTO NA INSCRIÇÃO?
O Ilha Design apoia a campanha de doação de sangue. Nosso intuito é que todos os participantes
ajudem, doando ou divulgando e levando alguém para doar. Como forma de incentivar essa boa ação,
o Ilha Design tem a seguinte proposta:
Você pode receber um desconto de 20% (somente sobre o preço do lote vigente) se apresentar um
comprovante de doação de sangue! Caso não possa doar no período da inscrição, convença um amigo
a doar e apresente o comprovante dele.
Como funciona? Na hora da inscrição, marque o ‘SIM’ no item ‘DOAÇÃO DE SANGUE’ e caso seja
aceito, quando for enviar o comprovante de pagamento anexe também o comprovante de doação. Só
sentimos a necessidade e a importância da doação quando é conosco ou com alguém próximo.
Vamos salvar vidas galera!

CÓDIGO DE CONDUTA
O trabalho que vocês exercerão é de muita responsabilidade, não só para vocês, mas também para a equipe
do Ilha Design e para a escola em geral. O projeto é uma iniciativa sem fins lucrativos, mas nem por isso
vamos deixar de manter a seriedade, certo? Portanto, resolvemos preparar esta listinha do que pode e não
pode ser feito. Algumas coisas são bem óbvias, mas temos a obrigação de relembrá-los:

• Não jogue lixo nas vias públicas, rios, mar, mata e trilhas;
• Não desperdice água: ela custa caro na Ilha Grande;
• Preserve o patrimônio histórico e cultural da Ilha;
• Seja educado;
• Seja paciente com os alunos;
• Limpe seu local de trabalho antes de sair. Outros irão usar!
• Não use palavrões;
• Não use bebida alcoólica na escola, na pousada ou no camping;
• Não dê aula bêbado ou de ressaca;
• Não entre na escola, na pousada e/ou no camping portando bebida alcoólica;
• Não fume na escola, na pousada, nem durante as aulas;
• Não ofereça cigarros ou bebidas alcoólicas a menores;
• Não ande sem camisa ou com roupa de banho durante o evento;
• Não pratique nenhum ato relativo à pedofilia, ou envolvimento para além da relação aluno/professor;
• Durante as oficinas e espaços abertos utilizem a camisa do evento;
• Não atrase o começo da sua oficina, ou você terá que controlar 30 crianças enfurecidas;
• Não peguem estrelas do mar (elas morrem quando são retiradas da água) e afins.A Ilha Grande é uma
área de preservação ambiental, vamos ser conscientes!
Drogas ou qualquer tipo de entorpecente ilícito nem pensar, em lugar nenhum! Lembrem-se:
nós somos o exemplo no Ilha, somos uma escola, professores, uma família.Tudo que fizermos
terá uma grande repercussão em toda a Ilha Grande e no projeto Ilha Design. Entenda que,
ao ser selecionado para o Ilha Design, estamos recebendo você na nossa casa e esperamos
que você cuide dela, pois agora você também vive aqui.

COMPROMISSO
1. O participante declara estar ciente das tarefas a ele conferidas ao ser selecionado para o projeto Ilha
Design, e ciente que deve seguir o código de conduta do projeto, deixa, por meio desta carta, a concordância
e aceitação, tanto das tarefas quanto do código de conduta. Declara estar ciente e concordar com possível
penalização caso não cumpra ou siga as tarefas e o código de conduta.

2. O participante declara que cede, para devidos fins, toda e qualquer imagem feita durante o Ilha Design
que envolva o participante e a oficina / espaço aberto por ele ministrada, bem como o direito patrimonial
sobre a oficina, autorizando o projeto a reproduzir a oficina quantas vezes julgar necessário em outros
meios e eventos produzidos pelo projeto.
A aceitação dos itens anteriores pelo participante será feita no ato de inscrição ao clicar em “sim” no
campo “concordo com as normas do edital”.

CONSIDERAÇÕES
Todo menor de idade deve trazer uma declaração por escrito e assinada pelo responsável dizendo que
está ciente e que o menor de idade em questão tem autorização para participar do evento. Menor de
idade não participa do evento sem essa autorização.
O Ilha Design acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014, mas por logística sairemos do Rio de
Janeiro no dia 21 de outubro (horário a definir) e voltaremos no dia 25 de outubro (horário a definir).
Quem só puder chegar depois do dia 21 e/ou tiver que retornar antes do dia 25, deverá custear o
transporte, o Ilha Design não se responsabiliza pelo custeio fora dos dias e horários estipulados pelo
projeto. Se você for um desses casos, é preciso avisar com antecedência (assim que for selecionado) a
equipe, pois a sua oficina estará definida em uma grade horária de acordo com a sua disponibilidade.
Lembre-se: a Ilha Grande possui horários restritos de barcos que levam até a Ilha.
É possível que o Ilha Design ocorra simultaneamente em 2 escolas, na E. M. Brigadeiro Nóbrega - Praia
do Abraão e em outra escola da Ilha, a ser definida. Portanto, todos os participantes estarão propensos a
serem escalados para ir para a outra escola. A escala será definida de acordo com a logística do projeto.
A inscrição deve ser preenchida por completo; inscrições incompletas não serão aceitas.
Após o anúncio dos participantes selecionados, os mesmos têm até 10 dias úteis para fazer o depósito,
caso contrário a vaga será passada para outro.
Em caso de desistência não haverá ressarcimento do pagamento da inscrição.

Importante: de maneira alguma, em nenhuma situação, você pode destratar, ofender, reclamar
das tias da cozinha! Elas estão lá de maneira voluntária, compartilhando todo o amor do mundo
conosco! Se estiver descontente com algo, entre em contato com a equipe organizadora do
evento. Para as tias da cozinha, dar bom dia, boa tarde, boa noite e com um largo sorriso no rosto.
Se tivermos reclamações ou se a equipe presenciar qualquer ação indevida, irá tomar as medidas
punitivas necessárias.

ÚLTIMAS OBSERVAÇÕES
Não fotografe em RAW:
Todas as fotos e vídeos feitos durante o evento devem ser passadas para a equipe ao final de cada dia,
portanto o arquivo em RAW dificulta esse processo devido ao seu tamanho. Entendemos que você pode
fotografar em RAW se ultilizar a opção RAW +JPEG na hora de fotografar.
Leve cartões de memória vazios:
Todo espaço no cartão de memória é importante e como todo dia nós vamos ficar com o seu cartão
por alguns minutos, seria legal não misturar suas fotos pessoais com as do projeto!
Prêmio para fotógrafo destaque:
Todos os anos, o Ilha Design seleciona alguém de registro que se destacou durante o evento, de acordo
com a participação (isto é, pró-atividade e qualidade do trabalho feito). E sim, tem prêmio! Aguarde! :)

