1. PROMOTOR: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM).
2. OBJETIVO: O Concurso Fotográfico é uma ação que faz parte de um planejamento
anual do CCSH, que visa a conscientização dos seus públicos sobre temas que
envolvem cidadania, diversidade, sustentabilidade, preservação ambiental e do
patrimônio público. Nesse sentido, o objetivo do Concurso é instigar os participantes a
perceberem as pessoas, os espaços, as paisagens, a diversidade e a dinâmica de
convivência do Centro, através da fotografia. Como resultado do Concurso, 10 fotos
serão selecionadas, impressas e emolduradas para comporem um painel que será fixado
na nova biblioteca do Centro (Biblioteca de Humanidades), no ato de sua inauguração.
3. PARTICIPANTES: Alunos, docentes e técnico-administrativos do CCSH poderão
participar do Concurso, exceto membros da organização do Concurso.
4. INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas no período de 21 de setembro a 18 de
outubro de 2015 através do e-mail: concursofotograficoccsh@gmail.com. Cada
participante poderá enviar até 03 (três) fotografias digitais (arquivos de imagem JPEG),
juntamente com o formulário de inscrição e autorização para uso de imagem. O
formulário, que está disponível para download no site do CCSH (www.ufsm.br/ccsh) na
aba “Serviços” e no menu “Concurso Fotográfico”, também poderá ser entregue
pessoalmente na Assessoria de Comunicação do CCSH, na sala 4112 do prédio 74C.
5. REQUISITOS: As fotos deverão ser salvas no formato JPEG com resolução maior ou
igual a 3072x2304 pixels (7MP), ou 20x30 300dpi. São permitidas apenas alterações
cromáticas e edição de corte. Não serão aceitas imagens com conteúdo ofensivo à
instituição ou a terceiros.
6. JULGAMENTO: O processo de escolha das fotos vencedoras será realizado por uma
comissão avaliadora, que fará a verificação e validação das fotos inscritas quanto aos
critérios mencionados nos itens 2, 3, 4 e 5 deste regulamento. Esta comissão será

composta por: um representante da Reitoria, o Diretor do CCSH, um professor do
Centro de Artes e Letras, um professor da área de Comunicação e a Diretora da
Biblioteca Setorial do CCSH. Serão escolhidas 10 fotos, com base nos critérios:
coerência com o objetivo do Concurso, beleza artística, criatividade e qualidade técnica.
7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: As imagens vencedoras, juntamente com os
nomes dos respectivos autores, serão divulgadas no site (www.ufsm.br/ccsh) e na
página do CCSH no Facebook (www.facebook.com/assessoriaccsh).
8. DIREITOS AUTORAIS: Ao Centro de Ciências Sociais e Humanas reservam-se todos
os direitos de uso e adequação de todas as fotos participantes do Concurso, cedidas pelo
autor, não cabendo ao Centro quaisquer ônus sobre o seu uso, pagamento de cachês,
direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos que venham a ser reivindicados
pelos participantes do Concurso.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS: A participação no Concurso implica a aceitação plena do
regulamento. Todas as dúvidas e omissões serão esclarecidas e resolvidas pelos
membros da organização do Concurso.

Organização:
Assessoria de Comunicação do CCSH
Sala 4112, prédio 74C, Campus UFSM
E-mail: assessoriaccsh@gmail.com
Fone: (55) 3220-9218

Santa Maria, Setembro de 2015.

