
  
 

 

I SALÃO VIRTUAL DE FOTOGRAFIA CESMAC 
 

 
A Pro-Reitoria Acadêmica, através da Coordenação Geral de Extensão do Centro 

Universitário Cesmac, visando o estímulo à criatividade e à produção artístico-cultural 

de seu público interno vem, através deste, lançar chamada para participação no I Salão 

Virtual de Fotografia Cesmac. 

Poderão participar alunos, professores e colaboradores. As fotografias serão 

selecionadas pela curadoria da Galeria Cesmac de Arte Fernando Lopes e, a partir de 03 

de dezembro, serão expostas virtualmente nos canais de comunicação do Centro 

Universitário Cesmac (Portal e Instagram). 

Os seguintes itens deverão ser observados para participação: 

1. Tema das fotografias a serem enviadas: 

a) Paisagens 

b) Cultura 

c) Retratos 

d) Natureza morta 

e) Educação 

f) Ações sociais 

g) Datas Comemorativas 

 
2. Prazo de envio das imagens: de 09 a 20 de novembro de 2020. 

 
3. Resultado dos selecionados para o Salão: 23 de novembro de 2020. 

Exposição Virtual - Cronograma: 

Semana 1 – 24 novembro a 01 de dezembro 

Semana 2 – 02 a 08 de dezembro 

Semana 3 – 09 a 15 de dezembro 

Semana 4  - 16 a 22 de dezembro 

 
4. Cada participante poderá enviar até 05 (cinco) imagens, em formato JPEG, para 

o e-mail: extensao@cesmac.edu.br 
 

5. No mesmo e-mail, o participante deverá informar os seguintes dados: 

a) Nome Completo 

b) Função (Aluno, professor ou colaborador). 

c) Telefone e e-mail para contato. 

d) Título das fotos, caso queiram. 

e) Curso (para alunos) 

mailto:extensao@cesmac.edu.br


f) Setor a que pertence (para colaboradores) 

 
6. Todos os selecionados receberão certificado de participação. Sendo o 

participante aluno da instituição, o certificado de participação aferirá também 

um total de 10 horas de atividades extensionistas. 

 
 
 
 

 
Maceió, 05 de novembro de 2020. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Douglas Apratto Tenório 
Vice-Reitor e Pro-Reitor Acadêmico 

Centro Universitário Cesmac 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. José Rodrigo de Araújo Guimarães 
Coordenador Geral da Extensão Universitária Cesmac 


