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REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA GRANDE ANGULAR 

 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O Concurso de Fotografia Grande Angular do 7º Encontro de Jovens Cientistas, 

promovido pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, é aberto a 

estudantes dos ensinos médio e fundamental inscritos no referido evento; 

1.2 O tema do concurso é “Entendimento Global”. O estudante interessado em participar 

deverá enviar uma foto de autoria própria que represente, em sua opinião, a temática do 

concurso. O tema faz referência a 2016 como Ano Internacional do Entendimento Global, 

definido pela Organização das Nações Unidas (ONU); 

1. 3  Cada estudante poderá participar com, no máximo, 03 (três) fotos;  

1.4 A seleção das fotos levará em consideração critérios estéticos da imagem, a 

mensagem transmitida pelo estudante, aspectos da composição e cores da fotografia; 

1.5 Cada participante só poderá ser premiado uma única vez. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, até o 08 de novembro de 2016; 

2.2. Primeiro, é necessário estar inscrito no 7º Encontro de Jovens Cientistas. Apenas 

inscritos no evento podem participar do concurso.  

Segundo: é necessário ENVIAR A FICHA TÉCNICA DA FOTOGRAFIA E A 

FOTOGRAFIA, ATÉ O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA 

IMPRENSAJOVENSCIENTISTAS@GMAIL.COM.  O resumo deve estar de acordo com as 

Normas para Submissão de Resumos disponível na página Trabalhos e Normas do 7º 

Encontro de Jovens Cientistas. NESTE MESMO E-MAIL DEVERÃO SER ENVIADAS 

PREENCHIDAS a Ficha Técnica Grande Angular, a Declaração de Autoria Própria da 

Obra e a Autorização para uso de obra (todos disponíveis na página Trabalhos e 

Normas do site). Todo o material deverá ser enviado juntamente com o nome do 

participante, número do RG, endereço e telefone. 

2.3. Para efeitos de recebimento das inscrições, será considerada a data de envio do e-

mail constante na mensagem.  

 

3 DO MATERIAL 

3.1. No primeiro momento, deverão ser enviadas somente fotos digitais: 

http://www.encontrodejovenscientistas.com/
mailto:ootecabahia@gmail.com
mailto:IMPRENSAJOVENSCIENTISTAS@GMAIL.COM
http://encontrodejovenscientistas.com/trabalhos-e-normas/
http://encontrodejovenscientistas.com/trabalhos-e-normas/
http://encontrodejovenscientistas.com/trabalhos-e-normas/


 

 www.encontrodejovenscientistas.com 
 ootecabahia@gmail.com  

 Instituto de Biologia – Universidade Federal da Bahia – Av. Barão de Geremoabo – s/n 
 Campus Universitário de Ondina – Salvador – Bahia – CEP: 40.170-210  

 Telefone: (71) 3283-6564 

 

a) Devem ser enviadas em anexo no formato JPG ou PNG, com no mínimo 300 dpi de 

resolução; 

b) Cada arquivo deverá ser nomeado com a seguinte informação: nome do participante. 

Ex: josedasilva_1.jpeg; josedasilva_2.jpeg e josesdasilva_3.jpeg. 

3.2. As fotos não poderão ser manipuladas digitalmente; 

3.3. O material deverá ser enviado por email juntamente com o nome do participante, 

número do RG, endereço e telefone. 

3.2 No segundo momento, para fins de exposição durante o 7º Encontro de Jovens 

Cientistas, os participantes deverão levar, no primeiro dia do evento (09 de novembro de 

2016), a sua fotografia impressa em papel fotográfico fosco nas seguintes dimensões 20 

cm X 40 cm, também acompanhada dos três documentos impressos: 1) Ficha Técnica, 2) 

Declaração de Autoria Própria da Obra e 3) Autorização para uso de obras. O 

material deve ser entregue nas mãos da coordenação do evento, sendo que a 

organizadora do Concurso Grande Angular é a jornalista Mariana Sebastião; 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS SELECIONADAS  

A divulgação das fotografias selecionadas ocorrerá no dia 09 de novembro no site do 

Encontro de Jovens Cientistas.  

 

5. DO JULGAMENTO 

5.1. As fotos serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por 2 profissionais, 

sendo um professor e um jornalista. A avaliação do público também pontuará no concurso, 

sendo considerado o terceiro avaliador. 

 

7. DA PREMIAÇÃO 

7.1 O resultado do concurso será divulgado no último dia do 7º Encontro de Jovens 

Cientistas durante a cerimônia de encerramento. A premiação constará de livros e outros 

materiais, além de certificado emitido pela Universidade Federal da Bahia. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Todos os participantes do concurso asseguram desde já que são os detentores dos 

direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra, mas permitindo o uso pelo 

Concurso de Fotografia Grande Angular para a divulgação na exposição que será 

realizada durante o 7º Encontro de Jovens Cientistas, bem como nas mídias eletrônicas e 

impressas do evento. 
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8.2. As fotos enviadas não serão devolvidas. 

8.3. A comissão julgadora é soberana, compete a ela avaliar e resolver sobre os casos 

omissos neste regulamento, não cabendo recurso. 

8.4. Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou 

pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à aquisição ou 

uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovido pelos organizadores, de acordo com a 

Lei nº 5768/71 e decreto nº 70.951/72, artigo 30. 

8.5. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de 

fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 

8.6. Os organizadores do concurso não se responsabilizam por quaisquer custos incorridos 

pelos participantes para inscrição, confecção e envio dos trabalhos, divulgação dos 

vencedores, comparecimento ao evento de premiação, viagens, transporte, hospedagem, 

alimentação ou quaisquer outros custos relacionados ao concurso. 

8.7. Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser 

encaminhadas ao e-mail: imprensajovenscientistas@gmail.com, tendo como assunto 

“Dúvidas – Grande Angular”;  

8.8 O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá causar, a 

critério da Organização, a desqualificação da (s) fotografia (s) inscrita (s), e, 

consequentemente, do respectivo participante; 

8.9. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os 

itens deste Regulamento. 

 

9. CRONOGRAMA 

 

INSCRIÇÕES 

 

DIVULGAÇÃO 

DAS 

FOTOGRAFIAS 

SELECIONADAS 

 

ENTREGA DO ENVELOPE 

COM A FICHA TÉCNICA E 

DE AUTORIZAÇÃO DE 

USO DA IMAGEM 

PREENCHIDA 

 

EXPOSIÇÃO E 

PREMIAÇÃO 

 

Até 08 de 

novembro de 

2016 

 

09 de novembro de 

2016 

 

09 de novembro de 2016 

 

09 a 11 de 

novembro de 

2016 
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