
 

Regulamento da exposição e concurso de fotos “Um dia de primavera” 

 

 

I – Das fotos concorrentes 

 

Art. 1º – A participação está aberta à comunidade em geral. 

Art. 2º – O arquivo deverá ser enviado em formato JPEG. Com no mínimo: 300 DPI (ou 2MB). 

Art. 3º – As fotos precisam ser de autoria de um único participante. Caso seja verificada fraude, 

a fotos estarão automaticamente desclassificadas. 

Art. 4º – Não há restrição quanto à data do registro. 

Art. 5º – Serão consideradas elegíveis fotos tiradas em qualquer localidade. 

Art. 6º – Serão desclassificadas as fotos que induzam o consumo de bebidas alcoólicas, drogas e 

sexo.  

Art. 7º – Serão desclassificadas fotos que possuam conteúdo publicitário. 

Art. 8º – Não será permitida a inscrição de fotos já divulgadas (forma impressa ou digital). 

 

II – Das inscrições 

 

Art. 9º – O envio das fotografias para a exposição e concurso de fotos “Um dia de primavera” 

será realizado através do e-mail agendaambiental@pucrs.br com as seguintes informações: 

- Assunto do e-mail: Concurso de fotos; 

- Nome completo do autor; 

- Formação (estudante/professor/pesquisador) ou atividade que exerce; 

- Mês/ano de registro da foto.  

§ 1º – E-mails que não contenham todas as informações solicitadas no Art. 8º ou fora das 

exigências estabelecidas no Art. 2º serão desconsiderados. 

Art. 10º – As submissões de fotos serão realizadas no período de 28 de setembro a 26 de outubro 

de 2018 e serão isentas do pagamento de taxas. 

Art. 11º – Será permitido o envio de apenas uma fotografia por participante. 

Art. 12º – Ao efetuar a inscrição, os autores admitem concordar, antecipadamente, com o uso 
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de seus trabalhos em atividades e materiais de divulgação do IMA, sem qualquer pagamento. O 

crédito da autoria será devidamente feito, conforme os nomes indicados na ficha de inscrição. 

Art. 13º – Se os links com o trabalho não estiverem ativos, ou em funcionamento, no momento 

da avaliação pela comissão julgadora, o trabalho não será avaliado. 

 

III – Do julgamento 

 

Art. 14º – Serão selecionadas até 20 fotos pela comissão organizadora do evento. As fotos 

selecionadas serão expostas durante a Primavera na PUCRS, do dia 05 a 16 de novembro de 

2018. 

§ 1º – Em 31/10/2017 será divulgada a seleção das fotografias selecionadas no site do Instituto 

do Meio Ambiente (www.pucrs.br/ima) e na página do Facebook do IMA 

(www.facebook.com.br/imapucrs). 

§ 2º – Os selecionados deverão trazer o termo assinado 

(http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/inst/ima//Termo_de_compromisso.pdf) no Instituto 

do Meio Ambiente da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681. Prédio 05 - Sala 307) ou enviar o documento 

digitalizado por e-mail para agendaambiental@pucrs.br até o dia 03/11/2018 para participar 

da exposição. Caso o termo não seja entregue no período estabelecido, a foto não será exposta.  

§ 3º - As fotos selecionadas farão parte de exposição permanente na sede do Instituto do Meio 

Ambiente e no Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata/PUCRS. 

Art. 15º - Durante a exposição haverá uma votação a ser realizada na página do Facebook do 

Instituto do Meio Ambiente (www.facebook.com.br/imapucrs) e presencialmente no local da 

exposição. 

§ 1º – As duas fotos mais votadas serão eleitas a primeira e segunda colocada do concurso. 

§ 2º A votação encerra-se no dia 16/11/2018. 

Art. 16º A divulgação das fotos vencedoras do concurso será realizada no dia 20/11/2017 no 

site do Instituto do Meio Ambiente pucrs.br/ima e na página do Facebook do IMA 

(www.facebook.com.br/imapucrs). 

 

IV– Da Premiação 
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Art. 17º - Os vencedores serão premiados com um kit surpresa da PUCRS. 

§ 1º – A entrega da premiação será acordada com o vencedor e o segundo colocado.  


