
 
 
 

REGULAMENTO - CONCURSO FOTOGRÁFICO  
III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS FLORESTAIS DO SUDOESTE GOIANO  

V SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 
 

 
I – PARTICIPAÇÃO 
Todos os participantes inscritos no III Encontro Regional de Ciências Florestais do Sudoeste Goiano 
que já tenham efetuado o pagamento do evento. 
 
II - TEMA 
Fotos ilustrativas da paisagem natural, que remetam à flora e fauna do Cerrado brasileiro. 
 
III – INSCRIÇÕES E PRAZOS 
As inscrições são gratuitas e cada participante poderá se inscrever com uma fotografia autoral. As 
fotografias devem ser inéditas, ou seja, não terem sido apresentadas em nenhum livro ou mostra, 
tampouco premiadas em outros concursos até a data da inscrição.  
 
A fotografia deverá ser enviada para o e-mail: resumosencflorestal2018@gmail.com até 24/08/2018.  
 
IV – FORMATO E APRESENTAÇÃO DAS FOTOS 
A fotografia deve possuir tamanho de 10 x 15 cm e estar no formato JPEG ou TIFF, com resolução 
mínima de 300 dpi e com 1 a 3 MB de tamanho.  
 
Não há restrição à técnica utilizada, podendo as imagens ser coloridas ou em preto e branco. No 
corpo do e-mail deverão constar as seguintes informações: nome do(a) autor (a), CPF, telefone, 
título(s) da foto e curta descrição da fotografia (máximo 30 palavras). 

 
V – JULGAMENTO E PREMIAÇÃO 
As fotografias ficarão expostas em um mural próprio durante o III Encontro Regional de Ciências 
Florestais do Sudoeste Goiano e V Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Florestal, a partir 
das 11:00 h de 28/08/2018 até 16:00 de 30/08/2018, para apreciação do público presente. 
 
As fotografias premiadas serão escolhidas por júri, composto por três membros nomeados pela 
organização do evento. As decisões são irrecorríveis, soberanas e finais. Os critérios para 
julgamento serão: criatividade, originalidade e adequação ao tema. 
 

O resultado do concurso será divulgado no dia 30/08/2018, durante a cerimônia de encerramento do 
evento e ficará disponível no site do curso de Engenharia Florestal da UFG – Regional Jataí. 
https://engenhariaflorestal.jatai.ufg.br. 



 
 
Ao primeiro e segundo colocados no concurso receberão certificado de reconhecimento aos 
vencedores e premiações durante o cerimonial de encerramento do evento. 
 
VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
Ao se inscrever, os participantes autorizam os organizadores do III Encontro Regional de Ciências 
Florestais do Sudoeste Goiano e da V Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Florestal a 
utilizar qualquer fotografia inscrita neste concurso para fins promocionais ou institucionais, 
exclusivamente, tais como: exposição, reprodução em publicações, campanhas, veículos de 
comunicação do evento, etc., abrindo mão de quaisquer direitos autorais sobre as imagens. 
 
O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério de seus 
organizadores, a desclassificação do trabalho. O ato de inscrição neste concurso implica na 
aceitação de todos os itens deste regulamento. 
 
Os casos omissos serão decididos em comum acordo pela Comissão Técnica do Concurso.  


