
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

I CONCURSO FOTOGRÁFICO PET.EAA 

i. Objetivos 

Abordar e enunciar, mediante a imagem fotográfica, aspectos relacionados aos temas 

propostos no regulamento abaixo.  

 

ii. Regulamento 

O concurso é aberto à participação de qualquer pessoa com vínculo a UFV, seja esta 

estudante de graduação ou pós-graduação, professor, técnico ou terceirizados.  

É vedada a inscrição e participação de integrantes do Júri, que farão a seleção, de 

forma conjunta, de uma fotografia para cada tema proposto. As fotos devem ser 

autorais e inéditas.  

É obrigatório, em caso de imagem nas quais apareçam pessoas, a autorização de uso 

de imagem da(s) pessoa(s) fotografada(s). A autorização deve ser enviada por escrito 

juntamente com a fotografia, o modelo encontra-se no site do PET.EAA. Fotografias 

sem esta autorização serão automaticamente excluídas.  

Não serão aceitas fotografias que apresentarem montagem ou colagem. 

Manipulações de imagem em relação aos quesitos de edição da mesma serão aceitos, 

como ajustes de contraste, iluminação, etc.   

 

a) Temas:  

As fotografias enviadas devem estar relacionadas a um dos temas abaixo: 

- Tema 1: Área de atuação do Engenheiro Agrícola e Ambiental;  

- Tema 2: Departamento de Engenharia Agrícola.  

b) Etapas: 

 Primeira etapa: 

O júri selecionará uma fotografia vencedora para os temas 1 e 2.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Segunda etapa: 

Após a seleção de cada fotografia ganhadora por tema, o júri selecionará entre as 

inscritas as 10 melhores fotografias. As mesmas serão postadas na página do 

Facebook do PET.EAA e a foto com mais curtidas ao final do prazo será a premiada.  

 

iii. Inscrições e prazos  

O candidato poderá se inscrever a partir do lançamento deste edital. O prazo para 

inscrições termina as 23:55h do dia 26 de agosto de 2018.  

Para participar, você deve enviar um email para pet.eaa@ufv.br com o assunto 

“CONCURSO FOTOGRÁFICO PET.EAA”.  

No corpo do e-mail você deve especificar seu nome completo, telefone, vínculo com 

UFV, em qual tema deseja concorrer e anexar as fotografias que deseja. As fotografias 

devem ser enviadas com boa qualidade e devem ser renomeados com o nome 

artístico da sua fotografia.  

Na segunda etapa, as 10 fotos selecionadas pelo júri serão postadas na página do 

Facebook do PET.EAA, entre os dias 01 e 08 de setembro de 2018, e a foto que receber 

mais “curtidas” até ás 18h do dia 08 de setembro será a terceira fotografia premiada. 

Os resultados dos temas 1 e 2 serão anunciados no dia 01 de setembro, na página do 

PET.EAA. O resultado da segunda etapa será anunciado no dia 09 de setembro, 

também na página do PET.EAA. Os prêmios ou vouchers devem ser retirados na sala 

do PET.EAA entre os dias 10 e 14 de setembro de 2018.  

 

iv. Júri 

O Júri do concurso será composto por uma banca de 3 pessoas, sendo elas: 

1. Roberto Precci Lopes – coordenador do curso da Engenharia Agrícola e Ambiental. 

2. Francisco de Assis de Carvalho Pinto – chefe do Departamento de Engenharia 

Agrícola. 

3. Acácio Rodrigues Salvador – fotógrafo profissional.  

O júri fará uma triagem das fotos e selecionará uma fotografia para ser a vencedora 

em cada um dos temas propostos. Após a escolha das duas melhores fotografias nos 

temas propostos, as demais sofrerão um novo processo de seleção, no qual as 10 

melhores imagens escolhidas pelo júri sofrerão outro processo de seleção. 
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O resultado decorrente da avaliação dos jurados será soberano e irrevogável. 

v. Premiação dos candidatos  

Ao todo, serão 3 fotografias premiadas: 

1. Fotografia escolhida pelo júri, tema “Área de atuação do Engenheiro Agrícola e 

Ambiental”. 

2. Fotografia escolhida pelo júri, tema “Departamento de Engenharia Agrícola”.  

3. Fotografia com mais curtidas na página PET.EAA.  

Todos autores das fotografias premiadas receberão os itens abaixo:  

 Um Doce de Leite Viçosa 400g; 

 Um almoço no restaurante "Arte e Sabor" – dia a escolha do ganhador; 

 Inscrição no SIMEAA - Simpósio de Engenharia Agrícola e Ambiental.  

 

vi. Direitos autorais  

Ao se inscrever, os participantes autorizam, automaticamente, ao PET.EAA, 

Departamento de Engenharia Agrícola e Centro de Ciências Agrárias a utilizar os 

trabalhos para fins promocionais ou institucionais, exclusivamente, tais como: 

exposição, reprodução em publicações, campanhas, veículos de comunicação da 

entidade, etc., abrindo mão de quaisquer direitos autorais sobre as imagens. 

O PET.EAA, Departamento de Engenharia Agrícola e Centro de Ciências Agrárias 

reserva para si, desde já, o direito incontestável de reproduzir todas as fotografias 

inscritas em seu material institucional, a qualquer momento e por tempo 

indeterminado, dando o devido reconhecimento ao fotógrafo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ANEXO: Modelo de autorização de uso de imagem 

 

Eu, ______________________________________________ (nome completo da pessoa), 

portador(a) do RG n.º ___________, inscrito(a) no CPF sob o n.º_____________________, 

AUTORIZO o uso de minha imagem constante na fotografia de 

__________________________________________ (nome completo do fotógrafo).  

A presente autorização abrangendo o uso da minha imagem na fotografia acima mencionada 

é concedida ao PET.EAA a título gratuito, abrangendo inclusive a licença a terceiros, de forma 

direta ou indireta, e a inserção em materiais para toda e qualquer finalidade, seja para uso 

comercial, de publicidade, jornalístico, editorial, didático e outros que existam ou venham a 

existir no futuro, para veiculação/distribuição em território nacional e internacional, por 

prazo indeterminado. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ora autorizada ou a 

qualquer outro.  

Assinatura:_________________________________ 

Telefone para contato: (___) ___________________  


