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Regulamento 

CONCURSO FOTOGRÁFICO PARA EXPOSIÇÃO “TRAJETÓRIA 

HISTÓRICO-CULTURAL DA AGRICULTURA NORTE MINEIRA” 

O Programa de Educação Tutorial do Curso de Agronomia do Instituto de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais no papel da comissão 

organizadora da exposição “, faz saber, que no período do dia 15 de setembro ao dia 30 

deste mesmo mês estará recebendo fotografias para concorrerem a participação na 

exposição.  

1. Do objetivo: 

 

Selecionar fotografias com a temática da agropecuária norte mineira para participar 

da “Exposição: Trajetória histórico-cultural da agricultura norte mineira”. As fotografias 

deverão transmitir a força, o potencial e os desafios da agropecuária desenvolvida no 

Norte de Minas Gerais, em toda a sua diversidade e contextos socioambientais. 

 

2. Da participação: 

 

a) Poderão se inscrever estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e de 

graduação de instituições situadas no Norte de Minas Gerais, exceto os 

participantes da comissão organizadora do concurso; 

b) Cada participante poderá concorrer com até 3 (três) fotografias inéditas e 

originais, de sua autoria, sendo classificada até uma fotografia; 

a. Serão consideradas inéditas, as fotografias que nunca foram premiadas 

em qualquer forma de expressão em artes visuais. 

b. Fotografias resultantes de cópias ou alterações de outra existente não 

serão aceitas. 

 

3. Da Temática: 

 

As fotografias inscritas devem estar relacionadas com o meio rural norte mineiro, 

se enquadrando nos seguintes temas: 

a) Tecnologia e produção (produção agrícola e pecuária, extrativismo 

equipamentos etc.); 

b) Pessoas; 

c) Paisagens; 

d) Fauna; 

e) Flora. 

 

4. Das inscrições: 

 

As inscrições são gratuitas e devem ser direcionadas ao e-mail da comissão 

organizadora (wtiagro.ufmg@gmail.com) no período de 15 a 30 de setembro. 

a) O e-mail deve ser enviado com o assunto “Concurso de fotografia”; 

b) No corpo do e-mail o candidato deverá inserir: 
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a. Nome completo; 

b. Telefone para contato; 

c. Título da fotografia; 

d. Breve descrição ou comentário a respeito da fotografia (local, nome da 

atividade se for o caso, etc.), que será exposto junto à fotografia , caso 

a mesma seja selecionada para a exposição; 

e. As fotografias devem ser anexadas com resolução mínima de 1200 x 

600 pixels, em arquivo de foto digital com, no máximo, 3 (três) MB, 

nos formatos .JPG, .BMP, .PNG ou .GIF. As fotografias deverão ser 

salvas com o nome do autor e numeradas, como o exemplo: 

joaoferreira1, joaoferreira2. 

f. Caso a fotografia tenha imagem humana, é necessário o preenchimento 

da autorização de uso de imagem (Anexo 1). Faz-se necessário anexar 

o quantitativo de declarações de autorização de uso de imagem de 

acordo com o número de pessoas de cada fotografia. 

 

A comissão organizadora reserva-se o direito de desclassificar o participante que não 

satisfazer todos os requisitos para a inscrição no concurso. 

 

5. Da seleção e classificação: 

 

a) As fotografias serão avaliadas por Comissão especialmente designada pela 

Direção do ICA/UFMG; 

b) Serão selecionadas 10 (seis) fotografias para serem expostas; 

c) As fotografias selecionadas ficarão expostas para visitação pública durante a 

exposição “Trajetória histórico-cultural da agricultura norte mineira”, no 

ICA/UFMG. 

 

6. Dos resultados: 

 

a) Os resultados dos processos de seleção e classificação serão divulgados por e-

mail. 

b) Os autores das obras selecionadas receberão certificado de participação; 

 

7. Disposições gerais: 

 

Os participantes, ao se inscreverem, manifestam plena concordância com o presente 

regulamento, cujo descumprimento ensejará sua desclassificação. 

 

a) O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos 

os itens deste regulamento, inclusive aqueles que se referem à permissão de uso 

das imagens das fotografias; 

b) A comissão organizadora reserva-se ao direito de: 

a. Utilizar os trabalhos selecionados, em exposições, por prazo 

indeterminado; 

b. Não efetuar, sob nenhuma forma, pagamentos de direitos autorais; 

c. Não se responsabilizar por cópias, plágios ou fraudes. 
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c) Quaisquer manifestações contrárias às cláusulas deste regulamento deverão ser 

encaminhadas ao endereço de e-mail wtiagro.ufmg@gmail.com, em até 48 horas 

da publicação do resultado. 

 

 

 

 Montes Claros – MG, 11 de setembro de 2017 

 

 

 

 

Prof. ERNANE RONIE MARTINS 

Tutor – PET-AGRONOMIA 
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ANEXO 1 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E DIREITOS 

PATRIMONIAIS 

Eu, ___________________________________________________________________, 

nacionalidade ______________________, estado civil _______________, profissão 

_____________________, inscrito no CPF sob o nº _______________ e RG sob o nº 

________________, autorizo o uso da minha imagem para fins de divulgação e 

publicidade do trabalho artístico-cultural “Exposição Trajetória histórico-cultural da 

agricultura norte mineira”, bem assim a cessão de todo e qualquer direito autoral 

patrimonial resultante de eventuais produtos decorrentes da contratação, nos termos do 

art. 111 da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

Local e data. 

   

 

Nome e assinatura 


