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9º ENCONTRO DE JOVENS CIENTISTAS 
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE FOTOGRAFIAS 

1. A inscrição de fotografias no 9º Encontro de Jovens Cientistas tem o 

objetivo de estimular a divulgação científica por parte dos estudantes, 

incentivando-os para a possibilidade de utilizar as tecnologias para difusão 

de assuntos científicos entre os jovens. 

2. O autor e o orientador da fotografia devem se inscrever no 9º Encontro 

de Jovens Cientistas através do site de inscrições de acordo com o 

passo a passo que está disponível na aba “inscrições” do blog:                                           

https://encontrodejovenscientistas.wordpress.com/inscricoes/   

3. Não é possível que o estudante se inscreva sem orientador nesta 

modalidade. 

4. Após a submissão do resumo, é OBRIGATÓRIO o envio da Declaração de 

Autoria Própria da Obra preenchida ao e-mail 

imprensajovenscientistas@gmail.com. Este documento está disponível para 

download na página “Trabalhos e Normas” do site 

encontrodejovenscientistas.wordpress.com. As inscrições de fotografias 

enviadas sem a declaração estarão automaticamente desclassificadas, sem 

direito à avaliação pela Comissão Científica; 

5. Cada estudante só poderá submeter uma fotografia nesta categoria. 
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6. Para a inscrição nesta categoria, as normas seguintes deverão ser 

respeitadas: 

• O tema da fotografia é livre e deve expressar o olhar do estudante sobre o 

mundo; 

• O material pode ser produzido com celular ou câmera digital; 

• Não serão permitidas fotos com conteúdo de nudez; 

• É permitida a edição das fotografias (mudanças no brilho, contraste, inserção 

de filtros, etc.) para correções; 

• Não serão permitidas fotos de pessoas sem o consentimento do fotografado. 

Se a foto inscrita for a imagem de uma pessoa, o FOTOGRAFADO deverá 

assinar uma Declaração de Autorização de Uso de Imagem, disponível na 

página Trabalhos e Normas do site do Encontro de Jovens Cientistas. O 

FOTÓGRAFO, por sua vez, deve enviar a declaração para 

imprensajovenscientistas@gmail.com após a submissão do resumo da 

fotografia, junto com Declaração de Autoria Própria da Obra descrita no item 4 

deste edital.  

• O resumo da fotografia deve ser uma sinopse explicativa da produção, de 

acordo com o modelo de resumo disponível na página Trabalhos e Normas do 

site do Encontro de Jovens Cientistas.   

• No momento da apresentação oral da fotografia, o estudante deverá levá-la 

no pendrive ao monitor responsável pela sala de apresentação.  

• A apresentação oral da fotografia deverá ter de 03 a 05 minutos. Neste 

tempo, o estudante deverá explicar a ideia da fotografia, como ela foi 

produzida e descrever porque ela descreve a sua visão de mundo. Não é 

necessária a construção de apresentação de slides para tal, apenas a 

projeção da fotografia no Datashow. 

• O estudante que apresentará fotografia no evento deverá levar, NO 

PRIMEIRO DIA DO EVENTO (20 DE NOVEMBRO), a sua fotografia 

impressa no tamanho 20x40 em papel fotográfico fosco para exposição 

nos corredores do local do evento. Para a entrega, deve procurar Mariana 

Sebastião, integrante da comissão científica, na secretaria do evento. 

• As fotografias serão APRESENTADOS EM HORÁRIO A SER DIVULGADO 

NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, e as fotografias impressas entregues 

serão expostas nos corredores do local de realização do Encontro. 
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• As melhores fotografias serão agraciadas no Prêmio Jovem na Ciência, que 

ocorrerá na cerimônia de encerramento do 9º Encontro de Jovens Cientistas. 

• Os autores das fotografias, ao inscrever-se no Encontro de Jovens Cientistas, 

autorizam expressamente a reprodução da obra em qualquer evento 

relacionado ao EJC, além de autorizar o carregamento do arquivo nas redes 

sociais do evento. 
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