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EDITAL DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA VII SEMEBIO 

A Comissão Organizadora da VII Semana dos Estudantes de Biologia campus Araras 

torna público o edital do concurso de fotografias do evento. O presente concurso do 

evento busca proporcionar aos participantes da SEMEBIO, Semana da Química e 

Fisicando uma atividade interativa, mostrando perspectivas diferentes das diversas áreas 

através de fotografias.  

1. Inscrições 

 

a. Público alvo 

Podem se inscrever no presente edital todas as pessoas devidamente inscritas na VII 

SEMEBIO, IX Semana da Química e VII Fisicando . 

b. Restrições aos candidatos 

 

I. Os concorrentes poderão participar apenas individualmente; 

II. Cada participante está ciente de que poderá enviar somente fotos de sua autoria, 

sendo expressamente proibido o envio de fotos cujo direito de titularidade seja 

de terceiros; 

III. Cada participante pode concorrer com até 3 (três) fotografias. 

IV. É expressamente proibida a divulgação em qualquer meio de comunicação das 

fotografias que forem enviadas para o concurso.  Ademais, é vetado que o 

canditado faça propaganda nas proximidades das seção de fotografia antes ou no 

dia do concurso, sob pena de desclassificação do concurso caso não respeite 

estas regras. 

 

c. Período 

As inscrições no concurso poderão ser realizadas de 25/03/2019 à 10/05/2019. 

d. Forma 

As inscrições se darão da seguinte forma: 

I. Uma versão impressa da fotografia deverá ser entregue dentro de um envelope 

(contendo o nome do participante, número de fotos e o título de cada foto) 

pessoalmente a um dos seguintes membros da Comissão Organizadora: Camila 

Lopes Simeoni (7º perfil), Laís Augusto Dezoti (9º perfil), Beatriz Siqueira (7º 

perfil) e Mariana Freitas Campos Magnani (5º perfil); 

II. Uma versão digitalizada deverá ser enviada ao e-mail 

divulgacao@semebio.com, com o nome completo do candidato. 
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e. Fotografias 

As fotografias deverão seguir os seguintes regulamentos: 

I. A versão impressa deve ter dimensões de 25,7 x 17 cm; 

II. A fotografia colada em cartolina preta deve apresentar borda de 2 cm e 

identificação (nome completo do candidato e título da fotografia) na parte de 

trás; 

III. É expressamente proibida qualquer gravura, marca d’água ou afins que 

identifique na fotografia seu autor; 

IV. Fotos retrabalhadas não serão aceitas e apagar elementos, mudar a composição 

original, inserir elementos, trocar o fundo, fundir imagens e outros retoques são 

expressamente proibidos; 

V. Ajustes de contraste, brilhos, saturação e nitidez serão aceitos. 

 

2. Exposição e julgamento 

 

a. Exposição 

A exposição ocorrerá concomitante a apresentação de trabalhos, na quinta-feira dia 

16/05/2019, das 19h às 20h, em um painel no saguão do bloco A. As fotografias serão 

expostas em um painel e identificadas por número com o intuito de manter o anonimato 

do autor para o público a fim de alcançarmos uma votação imparcial. 

b. Julgamento 

No local de exposição das fotografias haverá uma urna, que receberá os votos dos 

participantes do evento, a fim de eleger a melhor fotografia. 

3. Resultados e premiação 

 

a. Resultados 

A fotografia vencedora será divulgada ao público no intervalo do evento, na sexta-feira 

dia 17/05/2019. Os votos computados serão divulgados também por e-mail aos 

concorrentes. 

b. Premiação 

A premiação será realizada no momento da divulgação do resultado, em que o vencedor 

receberá um brinde e posteriormente um certificado pela participação no concurso via 

email. 

4. Disposições finais 

 

I. A organização do concurso não se responsabiliza por eventuais danos ou 

extravios provocados antes da recepção da versão impressa da fotografia; 
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II. A participação no concurso implica na aceitação plena deste edital; 

III. O presente edital não comporta recurso. 

 

 À Comissão Organizadora da VII SEMEBIO. 
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