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FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 

 
Nome:_____________________________________________________________________ 
CPF: ______________________________________________________________________ 
Fone:______________________________________________________________________ 
E-mail:_____________________________________________________________________ 
Instituição: _________________________________________________________________ 
 
Foto n. 1  
Título da Fotografia:__________________________________________________________ 
Breve Descrição: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Data e local da fotografia: ______________________________________________________ 
 
Foto n. 2  
Título da Fotografia: __________________________________________________________ 
Breve Descrição: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Data e local da fotografia:______________________________________________________ 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Eu____________________________________________________ declaro para os devidos 
fins, que a(s) fotografia(s)_____________________________________, que será(ão) 
exposta(s) durante o I COLÓQUIO ACADÊMICO no Concurso de Fotografia, que será 
realizado de 20 a 22 de novembro, na UEMA, Campus Bacabal, são de minha propriedade. 
Por ser verdade firmo o presente.  
 
 

CPF:_______________________ 

Bacabal, _____ de__________________ de 2017. 
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NORMAS PARA SUBMISSÃO AO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO  

I COLÓQUIO ACADÊMICO 

TEMA: ATITUDES SUSTENTÁVEIS 

1. O autor da fotografia submetida ao concurso deverá estar inscrito no I COLÓQUIO 

ACADÊMICO; 

 2. Cada participante poderá enviar até 2 (duas) fotografias de sua autoria de acordo com o 

tema do concurso; 

 3. As fotografias poderão ser coloridas ou preto e branco e deverão ser enviadas em formato 

digital junto com a ficha de inscrição da fotografia, devidamente preenchida, até o dia 13 de 

Novembro de 2017 para icoloquioacademico@gmail.com, e entregues impressas, em papel 

fotográfico, durante o credenciamento do evento, conforme as seguintes normas: 

 - As fotografias deverão ser reveladas em papel fotográfico sem borda, no tamanho 

20X25cm, formato paisagem ou retrato, entregue em um envelope, identificado com o nome 

do autor, no ato do seu credenciamento.  

- É expressamente proibida qualquer gravura, marca d’água ou afins que identifique na 

fotografia seu autor.  

- Ajustes de contraste, brilhos, saturação, nitidez são aceitos. - Não serão aceitas montagens 

fotográficas nem fotografias manipuladas digitalmente. Caso situações como estas sejam 

detectadas pela Comissão Organizadora, a fotografia será compulsória e imediatamente 

desclassificada. 

 - A Comissão Organizadora aceitará todas as fotografias, desde que sejam inéditas, isto é, 

ainda não terem participado de nenhuma exposição e que não tenham sido publicadas pela 

imprensa ou ilustrado peças publicitárias de qualquer espécie. 
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 4. As fotos serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, escolhida pelos organizadores da I 

COLÓQUIO ACADÊMICO, que elegerá as 3 (três) melhores fotografias;  

5. O participante do concurso desde já autoriza o uso de suas fotografias, seu nome e sua 

imagem, na Internet, vídeos, folders, fotos, apresentações, cartazes, jornais, dentre outros 

meios de comunicação, inclusive como forma de propaganda e divulgação do evento, sem 

qualquer ônus para a UEMA;  

6. Quaisquer outros pontos não abordados neste regulamento serão resolvidos pela comissão 

organizadora. As decisões serão soberanas e irrevogáveis;  

A premiação será definida pela comissão organizadora do I COLÓQUIO ACADÊMICO do 
concurso de fotografias e entregue durante o encerramento do evento. 


