Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Graduação
Programa Volver UFSM de Ex-alunos
Regulamento  Concurso de Fotografia UFSM - Universo Diverso

O Programa Volver, da Universidade Federal De Santa Maria, torna público o regulamento
do Concurso de Fotografia UFSM - Universo Diverso.
1. Promotor: Pró-Reitoria de Graduação e Programa Volver - ações de relacionamento da UFSM com
seus ex-alunos
2. Objetivo:
● O principal objetivo da realização de uma ação cultural é estreitar o relacionamento das
pessoas com a instituição promotora de uma forma mais inclusiva e descontraída.Tendo isto
como base fundamental, este concurso visa aproximar tanto os alunos quanto os ex-alunos
ao Programa Volver, dando visibilidade para o programa e também proporcionando um
retorno à instituição UFSM, com a valorização do sentimento que os alunos e egressos tem
com registros que fazem dentro dos campi, relembrando os momentos vividos aqui além da
sala de aula.
● O objetivo secundário desta ação é a produção de postais comemorativos ao final do ano,
que serão enviados aos formandos 2018/2 e 2019/1, Coordenações de cursos, Reitoria,
Pró-Reitorias e demais órgãos institucionais da UFSM para que possam ser uma forma de
agradecimento por mais um ano cheio de conquistas e um futuro de sucesso pela frente.
3. Participantes:
● Alunos da UFSM de qualquer semestre de cursos de graduação de ensino superior presencial
e à distância (ead), regularmente matriculados.
○ Deve ser anexado junto à inscrição atestado de matrícula, disponível em:
https://portal.ufsm.br/aluno/relatorio/comprovanteMatricula/index.html
● Ex-alunos da UFSM de cursos de graduação de ensino superior presencial ou à distância
(ead).
○ Deve ser anexado junto à inscrição cópia escaneada do diploma de formação.
4. Inscrições: As inscrições serão feitas através do e-mail projetovolver@gmail.com , de 6 de agosto de
2018 a 21 de setembro de 2018, com o envio dos seguintes documentos: formulário de inscrição do
participante (conforme anexo 1), fotografia a ser submetida, acompanhada do seu respectivo
formulário de inscrição (conforme anexo 2) e termo de autorização de uso de imagem (conforme
item 4.3 e anexo 3).
4.1. O participante deve imprimir e\ou scannear, preencher e assinar os seguintes arquivos:
termo de inscrição do participante, formulário de inscrição da fotografia e termo de
autorização do uso de imagem. Estes arquivos devem ser enviados, juntamente com as
fotografias, para o e-mail projetovolver@gmail.com.
4.2 Especificações mínimas exigidas: arquivo em formato preferencialmente JPG. Com resolução
adequada para impressão de material 15cm x 21cm.

