Regulamento Concurso de fotografia
IV Symtermes
1 de novembro de 2017
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O concurso

1.1. Todos os participantes do concurso de fotografia do IV Symtermes serão
considerados cientes da legislação brasileira de direitos autorais.
1.2. Poderão participar do concurso de fotografia somente aqueles que estiverem devidamente inscritos no IV Symtermes.
1.3. Os inscritos no concurso de fotografia deverão concordar com exposição
das fotos impressas durante o evento.
1.4. Os inscritos no concurso terão a opção de doar as fotografias impressas
com o término do evento para uso interno no laboratório de Termitologia da
Universidade Federal de Viçosa.
1.5 Aqueles que não concordarem em doar as fotografias para laboratório de
Termitologia da Universidade Federal de Viçosa, deverão retirar as mesmas até
11h do dia 10 de novembro de 2017. Após esta data e hora, as fotografias nestas
condições serão imediatamente destruídas.
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Inscrição

2.1. A inscrição será realizada no dia 7 de novembro até às 18:30h.
2.2. No ato de cadastramento do evento, deverá ser entregue uma cópia
impressa em papel fotográfico da fotografia candidata, em formato 20 x 30 cm,
em um envelope lacrado e sem identificação externa, juntamente com DUAS
cópias do ficha de inscrição devidamente preenchido e assinado.
2.3. A inscrição no concurso de fotografia do IV Symtermes É GRATUITA.
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A fotografia

3.1. O tema do concurso será “Termitologia, da diversidade de espécies à
diversidade de estudos”
3.2. A foto deverá ser impressa em papel fotográfico em formato 20 x 30 cm.
3.3. O autor da foto deverá fazer uma marcação discreta no verso da foto
para orientação de como ela será exposta, se aplicável.
3.4. Será aceita somente uma fotografia por participante.
3.6. A fotografia deve ser de autoria exclusiva do participante.
3.7. NÃO serão aceitas fotografias com efeitos digitais ou manipulação da
imagem de qualquer natureza, como bordas, molduras, retoque, inserção ou
remoção de conteúdo da imagem.
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3.7. O participante deve atribuir à fotografia um título.
3.8. NÃO serão aceitas fotografias com a identificação do autor na foto.
3.9. As fotografias ficarão expostas durante os dias 8 e 9 de novembro do
2017.
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Critérios de avaliação

4.1. A fotografia vencedora será escolhida através de votação popular onde
cada participante do evento terá direito a uma cédula de votação.
4.2. As sugestões para avaliação da fotografias são: composição da imagem,
momento da foto, o título da foto, criatividade e originalidade.
4.3. Em caso de empate, serão consideradas vencedoras as fotos que obtiverem o mesmo número de votos.
4.4. O período de votação se encerrará às 10 horas do dia 10 de novembro.
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Premiação

5.1. A premiação será realizada durante a Cerimônia de Encerramento do
IV Symtermes, no dia 10 de novembro de 2017.
5.2. Será premiada a fotografia que obter a maior pontuação de acordo com
os critérios de avaliação.
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