
 

 

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. 

mailto:concursovolver@gmail.com


4.3 O uso de imagem de terceiros na fotografia submetida é de total responsabilidade do               

indivíduo proprietário da imagem segundo anexo 3. 

4.4 Imagens de caráter ofensivo ou opressivo serão automaticamente desclassificadas. 

5. Categorias e Temática:  
 

Categoria Descrição 

5.1 Aluno da UFSM regularmente matriculado 
em qualquer semestre 

O aluno deve\pode estar matriculado em 
qualquer semestre dos cursos de graduação 
de ensino superior da UFSM, seja ele 
presencial ou á distância. 

5.2 Ex- aluno Deve ter cursado sua graduação de ensino 
superior na UFSM, informar ano e curso 
conforme anexos 1 e 2. 

Quadro 1: Categorias e descrições 

 

Temática Descrição 

5.3 Diversidade  Imagens fotográficas que demonstrem diversidade nos campi da         

UFSM de uma forma geral: “Diversidade é a reunião de tudo           

aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se        

diferenciam entre si, ex.: diversidade cultural, diversidade       

biológica, diversidade étnica, lingüística, religiosa etc.”      

Fonte: https://www.significados.com.br/diversidade/. 

Quadro 2: Temática e descrição. 

● Toda fotografia submetida deve se adequar a uma categoria de acordo a temática principal              

do concurso de 2018 especificada no quadro 2 e devem vir acompanhadas de legenda              

descritiva conforme anexo 2. 

● Cada participante pode submeter no máximo 1 fotografia. 

6. Cronograma: O Concurso de Fotografia UFSM 2018, acontecerá conforme os prazos expostos no             

Quadro 3. 

CRONOGRAMA Data inicial Data final 

1. Inscrições  06/08/2018 21/09/2018 

2. Avaliações pela comissão organizadora  24/09/2018  28/09/2018 

 3 .Avaliações pela comissão julgadora  01/10/2018  12/10/2018 

 4. Divulgação online dos resultados  13/10/2018 13/10/2018 

 5. Entrega da premiação 19/10/2018 19/10/2018 

 6. Envio dos Postais 26/11/2018 07/12/2018 

Quadro 3: Cronograma. 



      6.1.  Inscrições: as inscrições serão feitas por e-mail, como consta o item 4 

6.2. Avaliação pela comissão organizadora: A comissão organizadora fará a verificação se as             

fotografias se enquadram nos itens contidos neste regulamento. Caberá a comissão           

organizadora numerar as fotografias e encaminhá-las em formato álbum para a comissão            

julgadora, sem os nomes dos autores, garantindo assim o sigilo e a objetividade do              

julgamento.  

6.3. Avaliação pela comissão julgadora: A comissão julgadora irá avaliar as fotografias, conforme             

os critérios pré-estabelecidos no quadro 4 e também conforme enquadramento na           

temática descrita no quadro 2. 

6.3.1. A comissão julgadora será composta pelos seguintes membros:  

● Luciano Mattana: Doutorado em Comunicação Social na linha de Estratégias de           

Comunicação, Mestrado em Administração - UFSM e Graduação em Comunicação          

Social - Publicidade e Propaganda UFSM. Foi coordenador do Núcleo de Produção            

Audiovisual e Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade           

Franciscana; Diretor de peças audiovisuais e sonoras publicitárias; músico         

profissional. Atualmente, é professor adjunto do Curso de Comunicação Social da           

UFSM e coordenador pedagógico do Estúdio 21 (Laboratório de Pesquisa e Produção            

Audiovisual e Sonora da UFSM).  

● Danielle Neugebauer Wille: Graduada em Design Gráfico, mestre em Ciências          

Sociais. Técnica em Artes Gráficas na UFSM atuando no Curso de Comunicação            

Social - Produção Editorial. Desenvolve pesquisas sobre Design e Consumo, e           

coordena o Projeto Mancha - experimentação gráfica.  
● Juliano Mendes: Fotojornalista há mais de 16 anos, com passagem pelo exército            

brasileiro, além de jornais Diário de Santa Maria e o recentemente extinto Jornal A              

Razão. Atualmente colaborador na Revista Società Magazine, e além disso, atua em            

fotografia de Casamento, 15 anos, formaturas, ensaios, arquitetura, eventos sociais          

e fotografia empresarial. 

6.3.2. É importante frisar que a comissão julgadora somente terá acesso ao projeto de obra               

de arte (fotografia), devendo ser preservado o anonimato do autor, para o fim de preservar a                

objetividade e a isonomia no julgamento das fotografias. 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO\NOTA 

1.Adequação mínima ao item 4.2. 1  

2.Originalidade  1-10  

3.Emoção captada pela fotografia 1-15  

4.Coerência com a temática proposta no 
item 5 e quadro 2. 

1-15  

5.Coerência entre a fotografia e a descrição 
da fotografia 

1-15  

6.Nível de reconhecimento do Campus da 
UFSM na fotografia 

1-10  

Quadro 4: Critérios de Avaliação, pontuação de cada critério e nota. 



6.4. Divulgação do resultado: A divulgação do resultado será feita online, pela página do              

programa no facebook (https://www.facebook.com/projetovolver/ ) e envio de email aos          

vencedores. 

6.5. A entrega da premiação será feita nas dependências da UFSM: Avenida Roraima, 1000,              

Campus da UFSM, Prédio 47 - Camobi, Santa Maria - RS. 

6.6. Envio dos Postais: serão enviados no mês de novembro para os formandos 2018/2 e 2019/1,                

Coordenações de Cursos, Pró-Reitorias, Reitoria e demais órgãos institucionais da UFSM em            

alusão às comemorações de final de ano, datado do dia 10 ao dia 20 de novembro. 

 

7.Premiação: A premiação das fotografias vencedoras se dará por classificação. Os prêmios são             

oriundos de parcerias em forma de APOIO entre o Programa Volver e as empresas/instituições:              

Superauto Santa Maria; Editora UFSM; Multisom; APUSM. Os apoiadores farão a entrega da             

premiação conforme a classificação: 

7.1. Primeiro lugar: Fujifilm Instax mini 9 e um vale de 150 reais em produtos da Editora UFSM. 

7.2. Segundo lugar: Camera Action Go Cam Pro Sport Ultra 4K e vale de 100 reais em produtos                  

da Editora UFSM. 

7.3. Terceiro lugar: Camera Action Go Cam Pro Sport Ultra 4K. 

7.4. Menção honrosa: Tablet Multilaser M7 3G Quad Core Android 4.4 Dual Câmera tela 7’’ 8gb                 

Dual Chip. 

8. Direitos autorais: O Programa Volver, a Pró-Reitoria de Graduação deixam claro que o             

participante do concurso transfere a propriedade da fotografia participante de forma irrevogável            

e irretratável ao Programa Volver e à UFSM, para que estas façam das fotografias vencedoras o                

uso que bem entenderem, podendo inclusive reproduzi-las ou adequá-las, conforme for de            

interesse. 

 

9. Direitos de uso de imagem: Devem ser enviados os termos de autorização preenchidos, assinados e               

digitalizados juntamente com a inscrição conforme anexo 3. 

 

10. Disposições finais: A participação neste concurso, implica na aceitação plena deste regulamento. A              

deliberação diante de casos omissos a este regulamento cabe à comissão organizadora. 
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Anexo 1 

  
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE  

 

Nome: 

Nacionalidade: Estado civil: 

Data de Nascimento: ____/____/____  Ocupação: 

Endereço: 

Cidade: Estado: CEP: 

RG nº: CPF nº: 

Tel.Res.: Tel.Cel.: 

Email: 

 

Categoria: Assinale com um “x” 

 Aluno(a) da UFSM regularmente matriculado em qualquer semestre. 

 Ex-Aluno da UFSM Ano de Formação:  Curso: 

 

 
Eu, __________________________________________, declaro estar ciente e de acordo 
com o regulamento do Concurso de Fotografia , do PROGRAMA VOLVER UFSM. Estou 
consciente de que o PROGRAMA VOLVER UFSM, terá o direito de uso e adequação das 
fotografias que forem submetidas, cedidos por mim, não cabendo à mesma qualquer ônus 
pelo uso das imagens, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou 
ressarcimentos.  
 

___________________, ____ de ________________, de 2018. 
 

_____________________________________ 
Assinatura do participante. 
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Anexo 2 

 
 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA FOTOGRAFIA 

 

Identificação do Participante 

Nome Completo: 

Email: CPF: 

Categoria: Assinale com um “x” 

 Aluno(a) da UFSM regularmente matriculado em qualquer semestre. 

 Ex-Aluno da UFSM Ano de Formação:  Curso: 

 

 
 

Informações da Fotografia 

Descrição da Fotografia: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

___________________,____ de ______________ de 2018. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do participante. 
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                                                            Anexo 3 

 
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM  

 

Nome: 

Nacionalidade: Estado civil: 

Data de Nascimento: ____/____/____  Ocupação: 

Endereço: 

Cidade: Estado: CEP: 

RG nº: CPF nº: 

Tel.Res.: Tel.Cel.: 

Email: 

 
Concedo à UFSM  a propriedade da  fotografia: 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________, inscrita no 
concurso fotográfico UFSM - UNIVERSO DIVERSO promovido pelo programa Volver de 
Ex-alunos e AUTORIZO o uso da minha  imagem e/ou dados biográficos, em todo e 
qualquer material gráfico e digital, dentre eles: fotos, documentos e outros meios de 
comunicação, para ser utilizada em campanhas institucionais  da UFSM, localizado na av. 
Roraima n°1000, prédio 67, sala 1213, tel:(55) 32209661, email projetovolver@gmail.com. 
Sejam estas destinadas à divulgação ao público em geral através de material impresso ou 
digital e/ou apenas para uso interno deste projeto,desde que não haja desvirtuamento da 
sua finalidade. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso 
acima mencionado em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades 
e sem limite de tempo ou número de utilizações, deixando clara a utilização apenas das 
fotografias vencedoras, sendo as demais descartadas. Responsabilizo-me também pelo uso 
de imagem de terceiros nas fotografias inscritas. Por esta ser a expressão da nossa 
vontade declaramos que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado 
a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assinamos a presente 
autorização. 
 
 

mailto:projetovolver@gmail.com


 
 

 ____________________________, ____ de ________________, de 2018. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do declarante. 


