PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Curso de Ciências Biológicas: Licenciatura e Bacharelado em Gestão Ambiental
PUC Minas Unidade Betim

Regulamento do I Concurso Universitário de Fotografia PUC
Betim
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- O I Concurso Universitário de Fotografia PUC Betim é promovido pelo Diretório Acadêmico (D.A.) de Ciências Biológicas da
PUC Betim, com o patrocínio do Centro Fotográfico e Livraria Acta. É aberto a fotógrafos amadores e profissionais, brasileiros ou
estrangeiros residentes em território nacional, de todas as idades, desde que sejam universitários e comprovem esta condição.
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- O participante deverá comprovar sua condição de estudante universitário para ter sua inscrição confirmada. Para a comprovação, é
necessário enviar uma declaração da faculdade ou universidade atestando sua condição de aluno ou enviar uma cópia atualizada do
pagamento da mensalidade do curso no qual está matriculado. Sem essa comprovação, a inscrição não se efetivará.
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- O valor de inscrição deste concurso será de R$ 6,00 (seis reais) no caso de 1 (uma) fotografia e R$ 12,00 (doze reais) no caso de 2
(duas) fotografias, referentes ao valor de impressão digital e ampliação de filmes fotográficos.
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- O tema geral deste concurso é: “O olhar da Sustentabilidade”.
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- Não será permitida a edição de imagens com alterações drásticas, tais como colocação e retirada de elementos, e inserção de efeitos
especiais. Serão permitidos apenas ajustes de parâmetros básicos, como cor, contraste, nitidez e saturação. Fotografias com evidências
de uso de artifícios não previstos no regulamento serão excluídas pela Comissão Julgadora.
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- Cada participante poderá enviar um máximo de 2 (duas) fotos, sendo que somente 1 (uma) poderá ser será premiada.
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- O CD com as fotos digitais, os negativos e diapositivos dos filmes devem ser entregues no D.A. de Ciências Biológicas da PUC
Betim, em envelope pardo, contendo o nome do concurso e o nome do participante e uma breve descrição da foto. Dentro do envelope
deve haver também o comprovante da condição de universitário e ficha de inscrição, a qual os inscritos preencherão com os seguintes
dados: nome completo do autor, idade, curso universitário e universidade que frequenta, telefone, e-mail e endereço completo
(disponível em: http://jornadabiologia.weebly.com/fotografia.html ou no D.A de Ciências Biológicas da PUC Betim).
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- Todos os trabalhos apresentados deverão estar de acordo com o tema “O olhar Socioambiental”. Devem ainda ser inéditos.
Portanto, não podem ter sido publicados em qualquer veículo de comunicação impresso ou premiados em outros concursos.
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- Todas as fotografias enviadas (exceto premiadas) serão devolvidas no diretório acadêmico, do dia 18/05/2012 ao dia 31/05/2012. As
três fotografias premiadas ficarão expostas no D.A. de Ciências Biológicas da PUC Betim por tempo indefinido.

10

- As fotografias ficarão expostas durante os dias da Jornada de Biologia Gestão Ambiental: Cooperação para a Sustentabilidade
Ambiental, no local do evento, em painel definido pelos organizadores do evento.
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- Uma Comissão Julgadora será a responsável pela escolha das 3 (três) melhores fotos. Farão parte da Comissão Julgadora 3 (três)
professores do curso de Ciências Biológicas, sendo que dois deles são fotógrafos profissionais com experiência comprovada. As
decisões do júri serão consideradas incontestáveis e não caberão recursos às mesmas.
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Fica permitida a participação de alunos integrantes do D.A. de Ciências Biológicas da PUC Betim, tal como quaisquer outros alunos
universitários, posto que estes estarão envolvidos apenas na captação das fotos e não na seleção das mesmas.
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- A participação neste concurso implica em total aceitação das regras deste regulamento.
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- Este concurso terá a validade de 14/05/2012 a 17/05/2012. O encaminhamento das fotos deverá ser feito até o dia 11/05/2012, no
D.A. de Ciências Biológicas da PUC Betim ou até dia 13/05/2012, por e-mail (dabiopucb@gmail.com), devendo, neste caso, efetuar
o pagamento até o dia 14/05/2012 no próprio DA. O julgamento das fotos ocorrerá até o dia 16/05/2012. A divulgação dos resultados
será feita no dia 17 de maio, durante a Jornada de Biologia Gestão Ambiental: Cooperação para a Sustentabilidade Ambiental, na
PUC Betim, no período da manhã.
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- O autor da foto classificada em 1º (primeiro) lugar receberá uma Mochila Pro Vanguard, modelo Adaptor 41 e o livro
Biorremediação de Lixões, do autor Luiz Mário Queiroz Lima; O autor da foto classificada em 2º (segundo) lugar receberá uma
Mochila Pro Vanguard, modelo Biin 37 Black e o livro ‘Glossário Ilustrado de Botânica’, da editora Nobel; o autor da foto
classificada em 3º (terceiro) lugar receberá uma Bolsa Vanguard, modelo Up Rise 15 e o livro ‘Pequeno Manual de Treinamento
em Sistema de Gestão Ambiental’, da autora Maria Suely Moreira. Todos os participantes do concurso receberão Certificado de
Participação.
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- O participante, ao preencher a ficha de inscrição, deverá assinar e datar a seguinte declaração: “Aceito as condições impostas pelo
regulamento do I Concurso Universitário de Fotografia PUC Betim, o qual li com atenção”.
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- A Comissão Julgadora, com total apoio dos participantes do concurso, é soberana para avaliar e decidir sobre os casos omissos neste
regulamento.
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1º Lugar

•Mochila Pro Vanguard Adaptor 41
•Livro Biorremediação de Lixões:
Aplicações da Biotecnologia
( Autor: LIMA, L.M.Q.)

Premiação
2º Lugar

3º Lugar

•Bolsa Pro Vanguard Up Rise 15
•Livro Pequeno Manual de
Treinamento em Sistema de
Gestão Ambiental (Autor: Moreira,
M.S.)

•Mochila Pro Vanguard Biin 37
Black
•Livro Glossário Ilustrado de
Botânica (Ed. Nobel)

Ficha de Inscrição do I Concurso Universitário de
Fotografia PUC Betim
Nome Completo:_________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento (dia/mês/ano)___________________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________________________
Complemento: _____________________ Bairro: _______________________________________________________________
CEP: ___________-______ Cidade:___________________________ Estado:________________________________________
Telefone de Contato: (____) _________________ E- mail:________________________________________________________
Nome do curso universitário ao qual está matriculado:____________________________________________________________
Universidade:____________________________________________________________________________________________

Número de fotos enviadas:
1□

2□

Declaração de concordância
Declaro que li com total atenção e aceito todas as condições previstas no Regulamento do I Concurso Universitário de
Fotografia PUC Betim.
Local: _______________________________________________Data: ______________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________________________________________
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