
 

EDITAL

EDITAL PROEC Nº 05/2022
III CONCURSO FOTOGRAFE A UFG

 
A Universidade Federal de Goiás - UFG, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura - PROEC, tendo em vista o que consta no processo eletrônico
nº 23070.044759/2022-90, torna público o presente edital e convida os interessados
a se inscreverem no III CONCURSO FOTOGRAFE A UFG nos termos que seguem.
 
1. DOS OBJETIVOS
1.1. A realização da terceira edição do "Concurso Fotografe a UFG”, tem como
objetivos incentivar a arte da fotografia e promover homenagem em comemoração
aos 90 anos de Goiânia, capital do Estado de Goiás, por meio de registros
fotográficos que farão parte do calendário institucional do ano de 2023.
1.2. Este edital e todas as comunicações relacionadas serão publicadas no site da
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, acessível pelo link: "https://www.proec.ufg.br/"
 
2. DOS PARTICIPANTES
2.1. Poderão participar todos os membros da comunidade acadêmica da UFG, ou
seja, aqueles com vínculo em Unidades Acadêmicas (U.A.), Unidades Acadêmicas
Especiais (U.A.E.), CEPAE (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação) e
Órgãos, sendo que os discentes devem estar matriculados regularmente e os
servidores em efetivo exercício profissional.
 
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições são gratuitas, estarão abertas a partir das 8h00 do dia
09/09/2022 e se encerrarão às 20h00 do dia 10/10/2022.
3.2. A inscrição deverá ser feita a partir do preenchimento de formulário
eletrônico Google Forms disponível no link "https://forms.gle/mibC8X6XesP6cJo2A"
com a foto anexada de acordo com as características técnicas apontadas no item
5.4. e, também, os dados completos do(a) concorrente: Nome, CPF, Nº Matrícula,
U.A./U.A.E./CEPAE/Órgão de vínculo, telefone de contato, e-mail, data e local da foto,
nome da foto, declaração de autoria e cessão de direitos para uso da foto no
calendário acadêmico 2023 e para exposições, publicações em acervos e campanhas
relacionadas à atividades culturais e acadêmicas da UFG e declaração de ciência e
concordância com todos os termos deste Edital.
3.3. A Comissão Organizadora do Edital não se responsabiliza por inscrições não
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos.
3.4. Serão consideradas homologadas as inscrições que cumprirem os requisitos
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formais dispostos neste edital.
 
4. DO TEMA
4.1. O tema eleito para a campanha do Calendário UFG 2023 foi “Goiânia é um
poema: 90 anos” sendo que os registros fotográficos devem estar relacionados à
história do nonagenário da cidade, podendo abranger neste contexto registros
da Cidade de Goiás que foi a primeira capital do Estado e, ainda, de Aparecida de
Goiânia por compor a região metropolitana, das quais também tem sediados campus
da Universidade.
 
5. DAS FOTOGRAFIAS
5.1. Cada participante poderá inscrever apenas 01 (uma) fotografia.
5.2. A foto enviada deve conter apenas imagens relacionadas ao tema abordado e
poderão ser coloridas ou em preto e branco.
5.3. Não poderão conter nas fotos imagens de pessoas de forma deliberada.
5.4. As fotos deverão ter a resolução de 5 MP (cinco megapixels), em formato
horizontal (2560x1920px) com tamanho de até 100 MB (cem megabytes).
5.5. Os arquivos com as fotos inscritas e suas ampliações selecionadas para
exibição não serão enviadas ao concorrente.
5.6. A fotografia enviada pelo concorrente, obrigatoriamente, não poderá ter
conteúdo:
I - que possa causar danos a terceiros, seja por meio de difamação, injúria ou calúnia,
danos materiais e/ou danos morais;
II - que seja obscena e/ou pornográfica;
III - que contenha conotação racista, homofóbica ou discriminatória;
IV - que constitua em ofensa à liberdade de crença e às religiões;
V - que tenha intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer finalidade
comercial;
VI - que tenha sido produzida por terceiros;
VII - que tenha cunho político-partidário.
 
6. DA AVALIAÇÃO
6.1. A avaliação das fotografias será realizada pela Comissão de Seleção com base
nos seguintes critérios:
I - criatividade;
II - qualidade técnica;
III - originalidade;
IV - expressividade;
V - estética;
VI - consonância e adequação com o tema proposto;
VII - exploração de recursos inerentes à arte de fotografar;
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VIII - fidelidade ao tema.
 
7. DA SELEÇÃO
7.1. As etapas de avaliação, seleção e premiação das fotografias serão realizadas
por uma Comissão de Seleção composta por até 06 (seis) membros a serem
designados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, após a fase de homologação das
inscrições.
7.2. Serão selecionadas 12 (doze) fotos que farão parte do calendário institucional
2023, o qual será alusivo ao tema “Goiânia é um poema: 90 anos”, abordando o
contexto comemorativo da data.
7.3. Caso não seja possível a seleção de 12 (doze) fotos entre as inscritas, a
Comissão Organizadora do Edital indicará registros fotográficos do Acervo
CIDARQ/UFG ou do Arquivo SECOM/UFG para serem selecionados pela Comissão de
Seleção deste certame.
7.4. Os autores das fotos selecionadas receberão certificado a ser enviado para o e-
mail cadastrado no ato da inscrição e terão direito, cada um, a 08 (oito) exemplares
físicos do calendário produzido.
 
8. DO CRONOGRAMA
8.1. O cronograma deste Edital está previsto na tabela a seguir:

ETAPAS PRAZOS

Publicação do Edital PROEC n. 05/2022 no site da
PROEC 08/09/2022

Prazo para inscrições 8h00 do dia 09/09/2022 até
20h00 do dia 10/10/2022

Designação da Comissão de Seleção do Edital PROEC
n. 05/2022 11/10/2022

Divulgação das inscrições homologadas no site da
PROEC 11/10/2022

Período para avaliação e seleção das fotos pela
Comissão de Seleção do Edital PROEC n. 05/2022 13/10/2022 até 21/10/2022

Divulgação das fotos selecionadas e envio de
certificados aos seus autores

24/10/2022
(Dia do Aniversário de 90

anos de Goiânia)

Produção do Calendário 2023 A partir de 25/10/2022

Solenidade de entrega dos Calendários 2023
Entre Dezembro/2022 e

Janeiro/2023
(data a ser definida e

divulgada)

Edital 412 (3171476)         SEI 23070.044759/2022-90 / pg. 3



 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Serão impressos 2.500 (dois mil e quinhentos) exemplares do Calendário
Institucional 2023 e a Reitoria da UFG deverá dispor sobre os critérios de distribuição.
9.2. Os participantes inscritos deverão ceder à Universidade Federal de Goiás
os direitos para uso da foto no calendário acadêmico 2023, publicação no acervo
digital e campanhas relacionadas à atividades culturais e acadêmicas, além de
registrarem ciência e concordância com todos os termos deste Edital por meio das
declarações presentes no formulário de inscrição.
9.3. O não cumprimento de qualquer item estabelecido neste Edital, verificado a
qualquer tempo, implicará na eliminação do(a) candidato(a) inscrito(a).
9.4. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail "proec@ufg.br".
9.5. Casos omissos deverão ser analisados pela Comissão Organizadora do Edital,
designada pela PROEC, a quem cabe conduzir o presente certame.
 
 

Goiânia, 08 de setembro de 2022.
 
 

- Profª Luana Cássia Miranda Ribeiro -
Pró-Reitora de Extensão e Cultura

 

Documento assinado eletronicamente por Luana Cássia Miranda Ribeiro,
Pró-Reitora, em 08/09/2022, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3171476 e o código CRC FD477ADA.

Referência: Processo nº 23070.044759/2022-90 SEI nº 3171476
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