REGULAMENTO DO CONCURSO FOTOGRÁFICO

"Retratos do Pampa”.
O concurso faz parte das ações do projeto de extensão da Unipampa “7ª
Mostra Cultural Farroupilha” que dentre seus objetivos, está a promoção de
ações de natureza cultural e artística no Campus da Universidade Federal do
Pampa, em Caçapava do Sul, partindo da concepção como processo
educativo, cultural e científico. O primeiro classificado no concurso receberá
como premiação um kit de apetrechos para chimarrão, gentilmente doado pelo
CDL de Caçapava do Sul.

1 – OBJETIVO DO CONCURSO:
Promover a contemplação, reverenciamento e registro das belezas
naturais existentes no Pampa Gaúcho.

2 - INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 17:30 horas, do
dia 13 de setembro de 2019.
2.2. No ato de inscrição, os participantes deverão entregar a ficha de inscrição
em anexo (devidamente preenchida e assinada) e a foto impressa, em
envelope lacrado, para Zilamar ou Patricia Ferreira, no Campus de Caçapava
do Sul – UNIPAMPA, das 9 às 12 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
2.3. A fotografia deverá ser impressa em papel fotográfico, no formato 15 x
20cm. A foto não pode ser dobrada ou enrolada. O envelope deverá estar
identificado com o nome do participante.
2.4. O participante deverá entregar a foto inscrita, em arquivo digital em
formato jpeg com resolução mínima de 300 dpi ou enviar para o e-mail
zilamarferreira@unipampa.edu.br, até as 23:59 horas, do dia 13 de setembro
de 2019.
2.5. Podem participar quaisquer indivíduos desde que não exerçam atividades
profissionais relacionadas a fotografia.
2.6. Cada participante pode inscrever até 3 fotografias.

2.7. Participantes menores de idade deverão apresentar, além dos seus dados
pessoais, o nome, o nº do RG e a assinatura do responsável na ficha de
inscrição.
2.8. O participante - ou seu responsável legal, no caso de ser menor de idade assume inteira responsabilidade no ato de inscrição pela originalidade do
trabalho submetido, atestando não se tratar de cópia ou violação de direitos
autorais de terceiros.
2.9. Ao participar neste Concurso, através do ato de inscrição, o concorrente
automaticamente declara aceitar que o seu trabalho seja apresentado em
exposições e divulgações públicas no futuro, através de meios de comunicação
diversos, cedendo os direitos autorais a UNIPAMPA.
2.10. A inscrição de trabalhos no concurso implica a aceitação de todas as
regras definidas no presente regulamento.

3 - REQUISITOS DOS TRABALHOS PARTICIPANTES:
3.1. Os trabalhos admitidos no concurso terão como tema paisagens rurais do
Pampa Gaúcho.
3.2. A Organização do concurso reserva-se no direito de não aceitar os
trabalhos

que

não

obedeçam

às

regras

estabelecidas

no

presente

Regulamento.

4. SELEÇÃO:
4.1. A comissão julgadora será formada por três pessoas com conhecimento na
área. Os membros da Comissão não serão remunerados.
4.2. A Comissão terá como finalidade a seleção da fotografia vencedora.
4.3. A divulgação do resultado e premiação será no dia 18/09/2019, durante a
programação da 7ª Mostra Cultural Farroupilha, no Campus de Caçapava do
Sul - UNIPAMPA.
4.4. As fotografias não serão devolvidas. Elas ficarão arquivadas no Campus
de Caçapava do Sul –UNIPAMPA.
4.5. Os critérios de avaliação serão os seguintes:
Coerência com o tema "Paisagens rurais do Pampa Gaúcho”; Composição;
Originalidade; Qualidade da Imagem e Nitidez.
4.6. O critério “coerência com o tema” é classificatório.

4.7. Os demais critérios valem de 1 a 10 pontos.

5. INFORMAÇÕES GERAIS:
5.1. Será desclassificado o trabalho que apresentar conteúdo de caráter
violento, discriminatório, obsceno, racista, que apresente qualquer tipo de
ofensa moral ou que esteja em desacordo com o objetivo de promover
positivamente a Cultura Gaúcha.
5.2. Dúvidas e solicitações de esclarecimentos devem ser encaminhadas para
o e-mail: zilamarferreira@unipampa.edu.br, e também através do telefone
3281-9000 na Unipampa, com Patricia ou Zilamar Ferreira.
Caçapava do Sul, 22 de agosto de 2019.

ANEXO

FICHA DE INSCRIÇÃO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO (CONTROLE INTERNO)__________________

1 - NOME COMPLETO:____________________________________________
2 - TELEFONE:___________________________________________________
3 - E-MAIL:______________________________________________________
4 - IDADE:______________________________________________________
5 - PROFISSÃO:_________________________________________________
6 - NÚMERO DE TRABALHOS INSCRITOS: __________________________
7 - PARTICIPAS DE ALGUMA ENTIDADE? QUAL? _____________________
8 - LOCAL ONDE A IMAGEM FOI CAPTURADA?_______________________

( ) Eu li e concordo com o Edital!
NOME DO RESPONSÁVEL (se menor de idade):_____________________________
RG DO RESPONSÁVEL (se menor de idade):________________________________

_____________________________________________________________________
ASSINATURA DO PARTICIPANTE OU RESPONSÁVEL (se menor de idade)

