Fotografia e Noite – a Cultura do Céu
Regulamento
Em diálogo com a exposição Ainda Há Noite/Nos Queda la Noche, ligada ao quinto Fórum
Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, o curso tem como ponto de partida a diversidade de
culturas que se dedicaram a observar os astros e seus movimentos, agregando ao longo dos anos
diversos sentidos às luzes do céu. A atividade aborda questões que vão da cosmologia à psicanálise
e à astrofotografia, apresentando técnicas e equipamentos.
As três aulas serão ministradas, durante três dias, pelo físico Walmir Cardoso, pelo psiquiatra
Marcos Callia e pelo astrofotógrafo Kiko Fairbairn.

Da inscrição
A inscrição é gratuita, individual e restrita a pessoas físicas. Deve ser realizada exclusivamente pela
internet, por meio de formulário disponível no site itaucultural.org.br, até 26 de julho de 2019.
Serão disponibilizadas 70 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.
Para que o conteúdo do curso seja mais bem aproveitado, a organização sugere a idade mínima de
16 anos para participação.
Ao enviar sua inscrição por meio do formulário acima citado, o participante anui a todas as regras e
disposições listadas neste regulamento e atesta a veracidade das informações enviadas.
Ao finalizar o cadastro, o participante receberá uma confirmação de inscrição. A lista de selecionados
será divulgada no site no Itaú Cultural no dia 30 de julho de 2019.

Das vedações e da desclassificação
É vedada a participação de funcionários e estagiários do Itaú Cultural, bem como de seus pais ou
responsáveis legais, irmãos, filhos, cônjuges e companheiros.
O não cumprimento de qualquer um dos requisitos deste regulamento resultará, a exclusivo critério
do Itaú Cultural, no indeferimento da inscrição.
A inscrição de pessoas impedidas estará sujeita à desclassificação em qualquer etapa do curso.

Dos resultados
Os resultados serão divulgados no dia 30 de julho de 2019 no site do Itaú Cultural. Os selecionados
também serão informados por e-mail.
Eventualmente, a data de divulgação poderá ser alterada, a critério do Itaú Cultural.

Das disposições gerais
As questões eventualmente não previstas no presente regulamento serão avaliadas e decididas pelo
Itaú Cultural.
O selecionado será responsável por todas as despesas de deslocamento, alimentação e eventual
hospedagem para sua participação nos encontros. O Itaú Cultural não se responsabiliza pelo
pagamento ou pelo reembolso de nenhuma despesa.
Ao final do curso, observada a frequência mínima de 75% das aulas, será fornecido um certificado
digital de participação.
O selecionado fica ciente de que o Itaú Cultural poderá realizar ações de divulgação do curso
Fotografia e Noite – a Cultura do Céu em meios impressos e/ou on-line, inclusive em seu site e em
suas redes sociais, com os registros feitos durante os encontros. O selecionado autoriza a utilização
de sua imagem e de sua voz nas extensões ora dispostas.
Na hipótese de a pessoa contemplada ser menor de idade, esta deverá apresentar a autorização
específica dos pais ou responsáveis para a sua regular participação no curso.

Do cronograma
Inscrições: de 10 a 26 de julho de 2019
Divulgação da lista de selecionados: 30 de julho de 2019
Data do curso: 6, 7 e 8 de agosto de 2019
Local: Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149, Bela Vista, São Paulo, SP)
Horário: das 19h às 22h
Vagas: 70 (lotação da sala)
Carga horária: 9 horas (três encontros de 3 horas de duração)

