Regulamento Concurso de Fotografia Faest/Uniserra
Semana do Meio Ambiente - 2021

A Semana Nacional do Meio Ambiente começa dia 1 de junho e vai até o dia 5, data
em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Celebrada desde 1972, é uma
homenagem ao dia da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente,
promovida pela ONU (Organização das Nações Unidas). No Brasil, essa semana foi
instituída em 1981, através do Decreto Federal 86.028.
A FAEST/UNISERRA, objetivando apoiar a preservação do meio ambiente, em
particular o patrimônio natural de Tangará da Serra, e despertar a consciência de nossa
comunidade, propõe para esse ano de 2021 o I Concurso de Fotografia Faest/Uniserra,
com o tema: “Conhecer para preservar”.
1 - O concurso
1.1. Todos os participantes do Concurso de Fotografia Faest/Uniserra 2021 serão
considerados cientes da legislação brasileira de direitos autorais.
1.2. Poderão participar do concurso de fotografia somente moradores de Tangará da Serra
ou alunos da Faest/Uniserra que residirem em outro município.
1.3. Ao término do evento, as fotografias na versão digital terão seus direitos autorais
compartilhados com a Faest/Uniserra para eventual uso por parte da faculdade.
1.4. Os inscritos no concurso deverão concordar com a exposição das fotos impressas
e/ou digitais durante o evento e em ocasiões em que a proponente julgar necessário.
2 – Inscrição
2.1. A inscrição ficará disponível entre 12 de abril e 14 de maio e deverá ser feita com o
envio do formulário devidamente preenchido e assinado para o e-mail
nupe@uniserratga.com.br com o assunto “Inscrição - Concurso de Fotografia”,
juntamente com uma versão digital da imagem em formato TIF ou JPG.
2.2. Cada inscrito poderá participar com apenas uma foto por categoria.
2.3. A inscrição no I Concurso de Fotografia Faest/Uniserra 2021 – Conhecer para
preservar é GRATUITA.
3 - A fotografia
3.1. No ato de inscrição, deverá ser anexada, uma cópia digital da fotografia candidata,
juntamente com uma cópia do formulário de inscrição devidamente preenchido.
3.2. O tema do concurso será “Conhecer para preservar” e a fotografia deverá
conter/retratar imagens do município de Tangará da Serra.
3.3. Será aceita somente uma fotografia por participante.
3.4. A fotografia deve ser de autoria exclusiva do participante.
3.5. A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos
complementares de lentes, filtros especiais, entre outros, desde que não haja a exclusão
de elementos presentes na cena registrada ou a inclusão de elementos alheios à essa.
3.6. O participante deve atribuir um título à fotografia.
3.7. NÃO serão aceitas fotografias com a identificação do autor na foto (marca d’água).

3.8. No ato da inscrição, o participante deve escolher entre as categorias Fotografia com
Câmera ou Fotografia com Smartphone, feita a escolha, ele irá concorrer somente na
categoria escolhida.
3.9. Após realizada a inscrição, o candidato deverá compartilhar a fotografia inscrita em
seu perfil pessoal no Instagram e marcar @faest.uniserra. O número de reações à
fotografia será considerado um dos critérios de avaliação pela comissão julgadora.
4 - Critérios de avaliação
4.1. A fotografia vencedora será escolhida através de votação feita por uma comissão
formada por profissionais com apurado senso estético.
4.1.1. A comissão julgadora considerará o número de reações recebidos pela fotografia
no Instagram.
4.2. As sugestões para avaliação das fotografias são: fidelidade ao tema, composição da
imagem, criatividade, qualidade estética e originalidade.
4.3. O júri reserva-se o direito de não atribuir prêmios se a falta de qualidade dos trabalhos
o justificar, e atribuir prêmios ex-aequo.
5 – Premiação
5.1. A premiação será divulgada no dia 24 de maio.
5.2. Será premiada a fotografia que obtiver a maior pontuação em sua categoria, de acordo
com os critérios de avaliação.
5.3. A fotografia vencedora em sua respectiva categoria será usada pela Faest/Uniserra
em sua campanha da Semana do Meio Ambiente, em plataformas físicas e/ou digitais
com a divulgação do nome do artista premiado.

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
I Concurso de Fotografia Faest/Uniserra – Ficha de Inscrição
Nome Completo:
E-mail.:
Celular:
RG:
Título de Fotografia:
Categoria:
Local de realização da fotografia:
Eu,__________________________________________________________________
RG:_____________________________autorizo a Faest/Uniserra a expor/utilizar a
fotografia descrita acima sem quaisquer ônus e por prazo indeterminado, em eventos,
publicações ou materiais de divulgação ligados à Faest/Uniserra, devendo sempre o
referido material conter de forma legível o crédito do(a) autor(a) cedente. Declaro que
sou o(a) único(a) e legítimo titular dos direitos autorais e assumo integral
responsabilidade por sua originalidade.
Declaro que li e aceito todas as condições previstas no regulamento do I Concurso de
Fotografia Faest/Uniserra “Conhecer para preservar”.
Data e Local:________________________________________________
Assinatura do participante:_____________________________________________

