
CARTILHA

FOTOGRAFA

apresenta



ÍNDICE
Fotografa, 3  
Desenvolvimento, 4
Distribuição, 5
Nomenclatura, 6
Contatos, 7



CARTILHA FOTOGRAFA__________________________________________________________________________________________

FOTOGRAFA
A fotografia é uma das formas de comunicação mais importante dos festivais. Com ela é possível 
eternizar momentos únicos, expressões e detalhes que só as lentes da câmera conseguem captar. 
Mais do que comunicar, a foto também faz parte da memória cultural do público, dos artistas e dos 
produtores.

A cartilha Fotografa, parte da campanha Fotografa Grito, contém dicas e instruções de plane-
jamento para cobertura fotográfica do festival. Passando pela sistematização prévia das pautas 
e o upload e compartilhamento de arquivos na plataforma de armazenamento virtual Flickr, com 
o intuito de facilitar o fluxo de cobertura na área aos produtores e fotógrafos das edições do Grito 
Rock Mundo.
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DESENVOLVIMENTO
A equipe de fotografia irá acompanhar a produção e programação do festival, produzindo conteú-
do fotográfico de alta qualidade para ser disponibilizado em tempo real na rede. Entre os principais 
tópicos previstos estão:  

• Shows (Foto geral de palco, close de cada artista, foto palco + público, foto público geral, detalhes)
• Estrutura 
• Registro das ações das campanhas
• Oficinas
• Mesas de Debate (Foto mesa geral, foto indivudual de cada palestrante, foto palestrantes + públi-
co) 
• Vivências
• Performances 
• Making off da equipe de produção (sonoriazação, bar, atendimento, cobertura) 
• Banquinha Fora do Eixo (Detalhes da banquinha, banquinha com público)
• Institucional (Banners, flyers, cartazes, folders, camisetas) 
• Registro da singularidade da cidade 
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DISTRIBUIÇÃO
Todas as fotos serão disponibilizadas sob Licença Creative Commons 3.0 para livre distribuição a 
partir da plataforma do Flickr do Grito Rock.

FLICKR GRITO ROCK

Flickr Grito Rock

Licensa de Atribuição - Copartilha Igual 3.0 (CC BY-SA 3.0)
permite o compartilhamento - cópia, distribuição e transmissão da obra - e o 
remix - criação de obras derivadas -, incluindo uso comercial. Porém, sob as 
seguintes condições: Atribuição Creative Commons e compartilhamento pela mesma licença - no 
caso de alteração, transformação ou nova criação da obra, a resultante poderá ser distribuída 
apenas sob a mesma licença, ou sob licença similar à presente.
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NOMENCLATURA
flickr.com/gritorock

        Título: deve ser composto pelo nome prin-
cipal do tema e local, conforme modelo:

Tema/Titulo - Cidade (UF)

     Legenda: deve descrever com precisão a 
atividade, local e data, finalizando sempre 
com os dados do autor e os direitos de uso da 
imagem em Creative Commons Share Alike 
3.0 - licença de livre compartilhamento.
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C2

C2
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        O produto final da cobertura deve gerar:
(01) Álbum da Cidade
(Ex: Grito Rock Belém 2013)

> Linkar álbum fotográfico à coleção Grito Rock 
Mundo 2013

Sistematização das coberturas e divisão por álbuns por cidades no flickr Grito Rock Mundo

A

A

C3      Todas as fotos devem ser devidamente marcadas 
com tags que as identifiquem e facilitem as buscas por 
imagens.

Ex: Grito Rock Mundo 2013, Cidade, Estado, Festival, 
Show, Banda, ExpoGrito, Cobertura, Grito Ambiental
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CONTATOS

poeticasvisuais@foradoeixo.org.br

universidade@foradoeixo.org.br
fb: /UniFde

PATROCÍCIO

PROJETO INTEGRADO

REALIZAÇÃO


