
 

II CONCURSO DE FOTOGRAFIA – DEAD/UFVJM 

CATEGORIA  

Relatos de experiência em “um clique” – as fotografias retratam 

momentos de práticas pedagógicas vivenciadas por ocasião da 

realização de Estágio Supervisionado, PIBID, atividades de Prática 

como Componente Curriculares (PCC) ou atividades de pesquisa 

desenvolvidas no curso. 

QUEM PODE PARTICIPAR?  

Só poderão participar alunos matriculados, na modalidade a 

distância, dos cursos de Física, Matemática, Química e da UFVJM.  

 Cada participante poderá apresentar até duas (2) 

fotografias. 

 O formato das fotografias deve ser JPG por volta de 2 MB, 

coloridas ou preto e branco.  

As fotografias serão recebidas unicamente por e-mail  

fotografias@ead.ufvjm.edu.br 

A mensagem deverá ter como assunto (título): 

II Concurso de Fotografias DEAD/UFVJM 

Cada fotografia deverá vir acompanhada de um documento Word, 

constando a seguinte informação: 

 Título da fotografia 

  Lugar e data da fotografia.  

  Categoria  

  Descrição de 2 linhas 

 Nome do Autor 

 Polo 

 Curso/Período 

 E-mail 
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INSCRIÇÕES  

De 17 a 26 de outubro de 2016. 

Primeira etapa: seleção, por parte do júri, de 
12 fotografias finalistas. Em 01 de novembro 
serão publicadas as 12 finalistas na página 
web da DEAD, sendo as mesmas exibidas 
durante o encontro nos Polos. 

Segunda etapa: o júri selecionará os três 

melhores trabalhos para outorgar o 1º, 2º e 

3º lugar. 

1. Os critérios de avaliação do júri serão 

a criatividade e a qualidade fotográfica. 

2. As fotografias vencedoras (1º, 2º e 3º 

lugar) receberão um diploma. 

3. A fotografia ganhadora será usada na 

página web da DEAD e poderá ser utilizada 

em eventos ou materiais produzidos pela 

DEAD/UFVJM. 

4. Não serão aceitas propostas 

anônimas. 

5. Se o autor de alguma das 12 

fotografias finalistas não estiver presente no 

dia de visita aos Polos (Tabela 1) sua 

proposta será eliminada e retirada da 

exibição. 

6. Não serão aceitas fotografias 

realizadas por pessoas distintas do autor ou 

que não sejam propriedade do autor. 

7. Não se aceitarão fotografias alteradas 

eletronicamente nem por qualquer outro 

meio. Tampouco se aceitarão composições 
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ou retoques artísticos. Só serão permitidas correções 

mínimas de brilho e contraste. 

8. Ao inscrever as fotografias no concurso o autor garante e 

manifesta ser possuidor dos direitos de autor da imagem e 

cede à DEAD os direitos correspondentes a utilizá-las em 

publicações e no site sempre citando o autor e sua 

procedência. 

9.  No caso de fotografias em que aparecerem pessoas 

reconhecíveis, deverá ser enviado um Termo de 

Consentimento (anexo) por pessoa manifestando 

autorização para uso de sua imagem. No caso de menores 

também deverá ser enviado o Termo de Consentimento 

assinado pelos pais ou responsáveis. Em caso contrário a 

DEAD se reserva o direito de excluir a fotografia do 

concurso. 

10. Os participantes que não cumprirem quaisquer 

requisitos citados na presente convocação serão 

desclassificados. 

 

TABELA 1 - Cronograma Viagem aos Polos 

          Polo Data 
Nanuque 03/11 
Águas Formosas 04/11 
Minas Novas 08/11 
Januária 08/11 
Taiobeiras 09/11 
Almenara 10/11 
Padre Paraiso 10/11 
Diamantina 14/11 

 

 

Comissão do Concurso de Fotografia do DEAD/UFVJM 
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