
 

 

 

 

Regulamento 

Concurso Fotográfico Geoparque Quarta Colônia 

Regulamento 
A Pró-Reitoria de Extensão (PRE), da Universidade Federal de Santa Maria, através do Projeto 

Geoparque Quarta Colônia, convida toda a comunidade a participar do concurso de fotografias sobre o 

território do Geoparque Quarta Colônia. 

 

Inscrição 
 

1. Este concurso encontra-se aberto a amadores ou profissionais da fotografia, nacionais ou 

estrangeiros. 

2. A inscrição é gratuita. 

3. Cada fotógrafo poderá apresentar uma fotografia por categoria. 
 

Condições gerais 
 

1. A participação neste concurso obriga à aceitação integral deste regulamento por parte dos 
concorrentes. 

2. As fotografias em formato digital submetidas a concurso deverão ser captadas no território do 

Geoparque Quarta Colônia e enviadas para o e-mail do projeto (geoparques.pre@gmail.com), 

acompanhadas de uma ficha de inscrição que pode ser encontrada no site da PRE. 

3. Cada autor poderá submeter apenas uma fotografia por categoria (Patrimônio Natural e 

Patrimônio Cultural), no máximo 2 fotografias no total, devidamente referenciadas na ficha de 

inscrição. 

4. É necessário anexar autorização de uso de imagem à ficha de inscrição, caso as fotos contemplem 

pessoas que se encontram expostas. A autorização deverá ser assinada por maiores de 18 anos. No 

caso das crianças, a responsabilidade pela autorização fica a cargo do responsável. O termo de 

autorização de uso de imagem também encontra-se disponível  no site da PRE, junto da Ficha de 

Inscrição. 

5. O envio das fotografias deverá ser feito do dia 19 de agosto até ao dia 20 de setembro de 2019. 

6. Recomenda-se aos concorrentes que não enviem fotografias manipuladas digitalmente. Havendo 

edição, esta deve ser limitada a pequenos ajustes de cor, saturação, contraste, nitidez ou limpeza 
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de partículas, o que beneficiará a qualidade do concurso e a verdade fotográfica. 

7. As informações da imagem devem ser verdadeiras, completas e precisas. 

8. As fotografias que não cumprirem os pré-requisitos acima mencionados serão excluídas do 
concurso. 

9. O júri do concurso será composto por quatro pessoas, nomeadamente, o Pró-Reitor de Extensão da 

UFSM, Flavi Ferreira Lisboa Filho; pela Coordenadora do Projeto Institucional Geoparques, Jaciele 

Sell; pela professora do Departamento de Ciências da Comunicação, Aline Dalmolin; e pela 

professora do Departamento de Desenho Industrial, Marilaine Pozzatti Amadori.  

10. Aos membros do júri é vedada a participação. 

11. O júri selecionará duas fotografias por categoria a serem anunciadas no dia 4 de outubro. A 
vencedora será escolhida por meio de votação na página do Facebook do Geoparque Quarta Colônia.  

12. A votação no facebook será feita através de likes, vencendo a fotografia que receber mais votos em 
um prazo de 10 dias. 

13. Os respectivos autores vencedores serão informados via e-mail. 

14. Todas as fotografias enviadas ao concurso, posteriormente, farão parte do banco de imagens do 

Geoparque Quarta Colônia, ao qual reserva-se ainda o direito de, eventualmente vir a publicar 

qualquer fotografia admitida a este concurso, referindo sempre a autoria, mas não sendo obrigado a 

remunerar o seu autor.  

15. Para mais informações é possível entrar em contato através do e-mail: geoparques.pre@gmail.com 

ou do telefone (55)3220-9682. 

16. No total serão selecionadas 2 fotografias e os respectivos autores receberão como prêmio um kit da 

Grife UFSM, contendo uma caderneta, uma caneta, um botton e um cordão. 

 

Direitos de Autor 
 

1. Cada participante deve ser o legítimo autor da imagem enviada, não violando os direitos de 

qualquer outra pessoa. 

2. Ao entrar no concurso, cada participante concede, aos realizadores do concurso, autorização para 

publicar e comunicar ao público por qualquer meio e exibir a sua imagem e cópia da mesma em 

todas os meios de comunicação. 
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