
 

 

 

 

Concurso de fotografia      Ciência em Imagem 

 

REGULAMENTO 

Este regulamento trata da primeira edição do Concurso de Fotografia Ciência em 

Imagem, promovido pela Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de 

Lavras (DCOM/UFLA), com o apoio da Pró-Reitoria e Pesquisa (PRP), e integra as 

atividades do Núcleo de Divulgação Científica, projeto que tem o apoio da Fundação 

de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig).  

 O objetivo é retratar os temas propostos por meio de perspectivas criativas, que 

colaborem para a promoção da popularização da ciência. Divulgando fotografias que 

representam pesquisas, tecnologia e inovação, juntamente com uma pequena 

legenda, a UFLA promoverá mais um recurso de comunicação pelo qual a sociedade 

poderá ter a acesso à ciência. É também uma forma de a comunidade acadêmica 

compartilhar seus trabalhos de pesquisa. 

As obras selecionadas comporão um e-book a ser publicado pela Editora UFLA e 

serão divulgadas também durante as atividades da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia. 

1  Disposições Gerais 

 1.1. O primeiro concurso de fotografia Ciência em Imagem está aberto à participação 

de professores, técnicos administrativos e estudantes em atividade da UFLA, assim 

como outros pesquisadores que desenvolvem seus estudos nesta Instituição. 

1.2. O foco é a representação da ciência, da tecnologia e da inovação em imagens. 

Portanto, as fotografias deverão retratar algo representativo, relativo a pesquisas em 

andamento ou já finalizadas (nesse último caso, é necessário que o autor ainda esteja 

em atividade na UFLA).  

1.3  As fotografias inscritas deverão ser acompanhadas de texto-legenda que explique 

rapidamente os objetivos da pesquisa, resultados (se houver) e descreva o que está 

retratado na imagem. O texto deve ser de, no máximo, 100 palavras. 

1.4 Os autores utilizarão recursos próprios para produção das fotografias. 
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1.5. Cada autor poderá inscrever uma única fotografia. 

1.6. Caso a fotografia inscrita contenha a imagem de pessoas, é obrigatório que seja 

acompanhada, na inscrição, de Autorização de Uso de Imagem, assinada pela pessoa 

fotografada (modelo ao término deste regulamento). As fotografias sem essa 

autorização serão excluídas da seleção do concurso. 

2  Das inscrições  

2.1. As fotografias, bem como Autorização de Uso de Imagem (se for o caso) e o 

texto-legenda, deverão ser enviadas ao e-mail dcom@dcom.ufla.br. O assunto deverá 

ser “Ciência em Imagem” e no corpo do e-mail deverão ser acrescidas as seguintes 

informações: nome do autor, departamento ou órgão da UFLA a que está vinculado, 

tipo de vínculo (estudante, servidor ou especificar outros), matrícula, nome do projeto 

de pesquisa a que a foto está relacionada, telefones de contato e nome da obra. 

2.2. Os interessados deverão se inscrever entre os dias 19/9/2018 e 3/10/2018, 

impreterivelmente. 

2.3 Caso não receba confirmação de recebimento do e-mail até 5/10, o inscrito deverá 

entrar em contato com a DCOM pelo telefone (35) 3829-3190. 

3. Do material e sua avaliação 

 3.1. Poderão ser enviadas somente fotos digitais.  

3.2. O concurso abrange fotografias coloridas e em preto e branco.  

3.3. Cada fotografia deverá ser enviada no formato jpg, com resolução mínima de 

3000 X 4000 px (em orientação retrato ou paisagem). 

4. Do julgamento 

 4.1. As fotografias serão avaliadas e selecionadas por uma banca a ser constituída 

para este fim e designada pela DCOM. Os avaliadores levarão em conta aspectos 

estéticos (peso de 50%) e de representatividade para a Popularização da Ciência 

(peso de 50%). 

4.2. O resultado do conc r o  er   an nciado no in cio da Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia, em 15/10/2018, pelo Portal UFLA (ufla.br). 

5 Da premiação 

5.1 As 50 melhores fotos irão integrar um e-book a ser publicado pela Editora UFLA, 

juntamente com o texto-legenda, e serão também divulgadas durante as atividades da 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018. 

5.2 Os autores das três melhores fotos poderão publicar um artigo sobre sua pesquisa 

no e-book, em linguagem destinada à comunicação pública da ciência, de até 900 

palavras. O artigo deverá ser referente à pesquisa ilustrada pela fotografia 

selecionada. 

6  Disposições finais 
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 7.1. Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste 

regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento 

implicará desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do 

respectivo participante.  

7.2. Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de 

fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 

 7.3. Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre este regulamento deve ser 

encaminhada ao e-mail dcom@dcom.ufla. 

 7.4. O ato de inscrição neste concurso implica a aceitação e a concordância com 

todos os itens deste regulamento.  

7.5 A inscrição também implica a cessão dos direitos autorais das fotos à UFLA, para 

utilização em divulgação institucional. 

7.6 As situações não previstas neste regulamento serão avaliadas pela DCOM. 

 

Lavras, 17 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Eu ________________________________________________________________, 

RG ________________________, autorizo a Universidade Federal de Lavras a utilizar 

a foto de autoria de   ___________________________________________, na qual 

minha imagem está presente. A foto poderá ser utilizada para divulgação de materiais 

impressos, audiovisuais e eletrônicos, em iniciativas sem fins lucrativos, por tempo 

indeterminado. Por meio desta autorização, eu libero a UFLA, acima citada, E seus 

representantes legais, de futuros processos e queixas por violação de privacidade ou 

de direito de imagem que eu poderia ter em relação a tal produção.  

NOME DA PESSOA FOTOGRAFADA: 

 ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

DATA DE NASCIMENTO: 

 LOCAL E DATA:  

ASSINATURA: 


