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1. Objetivos: 

1.1. Abordar e enunciar, mediante a imagem fotográfica, aspectos relacionados ao 

tema proposto. 

 

2. Tema: 

2.1. Os trabalhos devem estar relacionados com o eixo temático estabelecido pelo 

Setor de Comunicação da EA/UFG: Água, em comemoração ao Dia Mundial 

da Água (22 de março). 

 

3. Das inscrições e prazos 

3.1. As inscrições são gratuitas e o envio das fotografias poderá ser realizado até 

16 de março de 2020. A exposição ocorrerá entre os dias 20 de março e 16 

de abril de 2020; 

3.2. O concurso é aberto à participação de qualquer pessoa integrante da 

Universidade Federal de Goiás (UFG): estudantes devidamente matriculados, 

além de servidores e profissionais terceirizados em exercício;  

3.3. É vedada a inscrição e a participação, direta e indireta, de integrantes da 

Comissão de Seleção deste Edital; 

3.4. O envio das fotografias deve ser feito exclusivamente pelo e-mail: 

comunicaeaufg@gmail.com, tendo como título da mensagem: “Dia Mundial da 

Água - nome do participante”. Ainda, deve conter, no corpo do e-mail, as 

seguintes informações: nome completo do participante, Unidade 

mailto:comunicaeaufg@gmail.com


Acadêmica/Órgão a que é vinculado(a), telefone para contato, título da foto, 

ano em que fora tirada e um pequeno histórico dessa fotografia; 

3.5. Os registros fotográficos não podem ter conteúdo racista, LGBTfóbico, 

machista, misógino, obsceno, difamatório ou ofensivo às liberdades de 

crença, dentre outros preconceitos; 

3.6. As fotos não podem ter a intenção de divulgar produto, serviço ou qualquer 

finalidade comercial; 

3.7. Se a foto retratar pessoas, deve ser enviada, anexa ao e-mail, autorização de 

uso de imagem de cada um que estiver na foto;  

3.8. Somente serão aceitas inscrições enviadas até às 23h59min do dia 16 de 

março de 2020. Serão desclassificados os trabalhos enviados após essa data; 

3.9. Os trabalhos deverão ser originais e exclusivos do autor, e a inscrição é 

individual, sendo vetada a coautoria; 

3.10. Cada participante poderá inscrever até 3 (três) fotos; 

3.11. Os participantes se responsabilizarão pela existência de direitos de imagem a 

terceiros e de qualquer possível reclamação por direitos de imagem; 

3.12. Os participantes cedem ao Setor de Comunicação da Escola de Agronomia 

da UFG os direitos de utilização e difusão das fotografias apresentadas no 

concurso em atividades relacionadas diretamente à Escola de Agronomia da 

UFG; 

3.13. A utilização e difusão por parte do Setor de Comunicação se realizarão 

sempre mencionando o autor da foto e sem finalidade lucrativa. Esta 

disposição não afeta os direitos do autor sobre a sua obra; 

3.14. As fotografias selecionadas serão expostas no Centro de Aulas Pequi da 

Escola de Agronomia da UFG. 

 

4. Do formato das fotos  

4.1. A(s) fotografia(s) deverão, necessariamente, estar orientadas no formato 

paisagem;  

4.2. A(s) fotografia(s) deverão estar anexadas ao e-mail no formato .JPEG, .JPG, 

.PNG ou, de preferência, .RAW, além de apresentar(em) boa definição para 

ampliação e impressão. 



 

5.  Da avaliação e do Júri  

5.1. As fotografias serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: 

adequação ao tema, criatividade e originalidade; 

5.2. O Júri será composto por 3 (três) membros, sendo 2 (dois) representantes do 

Setor de Comunicação da EA/UFG e 1 (um) convidado; 

5.3. Serão selecionados 20 (vinte) trabalhos fotográficos para a exposição; 

5.4. O Júri se reserva o direito de não atribuir colocação, caso considere que as 

fotografias inscritas não reúnam qualidades suficientes; 

5.5. A decisão do júri é soberana, não sendo admitido recurso. 

 

6.  Dos direitos autorais  

6.1. Ao se inscrever, os participantes autorizam, automaticamente, o Setor de 

Comunicação da Escola de Agronomia da UFG a utilizar os trabalhos para 

fins promocionais ou institucionais, exclusivamente, tais como: exposição, 

reprodução em publicações, campanhas, veículos de comunicação da 

entidade, wallpapers, etc., abrindo mão de quaisquer direitos autorais sobre 

as imagens. 

 

7. Do não cumprimento das regras  

7.1. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá 

causar, a critério de seus organizadores, a desclassificação do trabalho e do 

participante. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação de todos 

os itens deste regulamento. 


