NORMAS PARA O CONCURSO DE FOTOGRAFIAS E EXPOSIÇÃO

ENVIO:
1.
2.
3.
4.

O envio da imagem deve ser feito entre 08 de março e 17 de julho 2020;
Cada congressista tem direito de envio a 01 imagem;
A imagem deverá ser enviada pelo e-mail fotografias10cpcb@gmail.com;
A imagem deverá ser mandada juntamente com a FICHA DE INSCRIÇÃO
disponível no site do evento (http://www.uel.br/eventos/cpcb/);
5. A caixa de assunto do e-mail deve conter: “CONCURSO FOTOGRÁFICO –
PESQUISA” ou “CONCURSO FOTOGRÁFICO – EXTENSÃO”, conforme
natureza do projeto em que a fotografia foi criada;
6. É obrigatória a inscrição do congressista autor da imagem no evento, caso
contrário, a imagem não será aceita;
7. As informações contidas na ficha de inscrição e no evento serão de inteira
responsabilidade dos autores;
8. As imagens recebidas fora do período estabelecido ou com informações
inadequadas à proposta do congresso não serão aceitas;
9. A comissão científica enviará um e-mail confirmando o recebimento da imagem;
10. Todos as imagens enviadas e selecionadas deverão, obrigatoriamente, ser
expostas sob a forma de fotografia;
11. A fotografia deverá ter, no mínimo, 300 dpi;
12. O participante deverá ser o autor da fotografia e autorizar sua exposição durante
todo o evento;
13. As manipulações digitais devem ser mínimas, e caso existam, a imagem original
deve ser enviada no mesmo e-mail intitulada “ORIGINAL”;
14. Apropriação autoral acarretará a desclassificação do candidato.
15. As imagens devem conter um título e uma breve descrição, que devem ser
inseridos na ficha de inscrição e envio de fotos encontrados em nosso site
http://www.uel.br/eventos/cpcb/

IMAGENS SELECIONADAS:
1. Autores das imagens selecionadas para a exposição receberão um e-mail sendo
avisados até o dia 12 de agosto de 2020;
2. A impressão da fotografia é de responsabilidade do autor e sua entrega deverá
ser feita no momento da retirada de materiais, no dia 19 de agosto de 2020, das
7h:30 às 9:00h.
3. A fotografia deverá ser impressa em papel fotográfico 30x45cm.

PREMIAÇÃO:
Os primeiros lugares de cada categoria serão divulgados no encerramento do
evento e os ganhadores receberão um certificado de menção honrosa. Todos as
imagens selecionadas receberão certificados pela exposição.

