NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Os colaboradores do Resumo Fotográfico devem estar de acordo com as seguintes formalidades
em suas postagens:
1. O conteúdo das publicações é de responsabilidade exclusiva do colaborador, bem como
qualquer opinião nela expressa.
2. As postagens, quando não forem pesquisas inéditas (se o forem, deve estar claro no
conteúdo) devem conter a fonte da notícia.
3. Não será permitida a publicação de textos de outra autoria sem permissão ou qualquer
outra forma que viole o direito autoral.
4. É recomendável que as publicações possuam pelo menos uma imagem ilustrativa cada,
para que seja criado um ícone de exibição.
5. As imagens devem ter seus respectivos autores citatos no corpo do texto ou legenda,
quando estiverem disponíveis para divulgação. Do contrário, os autores devem ser
comunicados.
6. Os colaboradores devem estar cientes de que seus textos podem sofrer pequenas
mudanças editoriais como formatação ou correções ortográficas, bem como inserção de
imagens, a critério do editor do blog.
7. Os autores permitem a cópia, distribuição e transmissão de seus textos, desde que sejam
devidamente atribuídos, conforme os termos de uso do site.
8. O site não é um repositório de links, portanto não se deve criar artigos mínimos, apenas
para redirecionar para outro site ou blog. As postagens que fizerem citações ou meras
apresentações de outros sites, devem possuir uma resenha com a opinião do autor ou pelo
menos uma descrição do assunto com alguma introdução que a contextualize.
9. As publicações que não se enquadrarem nas normas gerais do site poderão ser deletados
sem aviso.
10. Os colaboradores que estiverem inativos por mais de 1 mês poderão ter os privilégios de
redator revogados, para dar espaço a outro colaborador.
11. Os colaboradores que tiverem sua participação suspensa, seja por inatividade ou pedido de
desvinculação terão suas publicações mantidas.
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