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A Universidade Federal de Goiás está completando 60 anos em 2020! Para            
comemorarmos, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Secretaria de Comunicação e a             
Faculdade de Artes Visuais convidam toda a comunidade universitária para participar           
do concurso Fotografe a UFG.  

QUAL O TEMA?  

- 60 anos da UFG. Dentre prédios e árvores, macacos e pássaros, estudantes e             
servidores, tudo pode ser fotografado, e os registros selecionados farão parte           
do calendário 2020 da UFG. 

QUEM PODE PARTICIPAR?  

- Toda a comunidade universitária da UFG: estudantes devidamente        
matriculados, além de servidores e profissionais terceirizados em exercício. 

COMO SERÃO AS INSCRIÇÕES? 

- Gratuitas; 
- Abertas de 05 a 19 de novembro de 2019; 
- As fotos deverão ser enviadas para o e-mail redes.secom@ufg.br com o           

seguinte título: Fotografe a UFG - nome do participante. A foto deve vir anexa              
e salva com o mesmo título do e-mail. No corpo do texto devem constar as               
seguintes informações: nome completo, RG, Unidade Acadêmica/Órgão,       
telefone para contato, nome, data e local da foto;  

- Se a foto retratar pessoas deve ser enviado em anexo ao e-mail a autorização              
do uso de imagem de cada um que estiver na foto. 

REGRAS GERAIS 

- Cada participante pode inscrever uma foto; 
- As fotos devem ter a resolução mínima de 2MP, 1280x720px; 
- Ao enviar a foto, independentemente de estar entre os vencedores, o candidato            

cede à UFG, em caráter definitivo, todos os direitos autorais e patrimoniais. As             
fotos também farão parte do banco de imagens da Secretaria de Comunicação            
da UFG, podendo ser usadas nas redes sociais da Universidade com o crédito             
aos autores;  

- As fotos que retratem pessoas devem ter autorização de uso de imagem de             
cada um que estiver na foto; 

- Os registros fotográficos não podem ter conteúdo racista, LGBTfóbico,         
machista, misógino, ofensivo às liberdades de crença, dentre outros         
preconceitos contra grupos minoritários;  

- Não podem causar danos a terceiros, seja por meio de difamação, injúria ou             
calúnia, danos materiais e/ou danos morais; 

- Os conteúdos não podem ser obscenos e/ou pornográficos; 
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- As imagens fotográficas não podem ter a intenção de divulgar produto, serviço            
ou  qualquer finalidade comercial; 

COMO SERÁ A AVALIAÇÃO? 

- As fotografias serão avaliadas a partir dos seguintes critérios:         
criatividade; originalidade; expressividade; estética e adequação com o tema         
proposto. 

COMO SERÃO ESCOLHIDAS AS FOTOS VENCEDORAS? 

- As fotografias vencedoras serão selecionadas por uma Comissão Julgadora         
composta por três membros, sendo um representante de cada unidade da UFG            
realizadora do concurso: SECOM, FAV e PROEC. 
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