
 

 

 
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE (SeMA UEZO 

2021) - RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 

 

 “Restauração de ecossistemas: um novo olhar para a vida” 

 

1- Apresentação do concurso 

 

A Semana do Meio Ambiente (SeMA UEZO 2021) da Fundação Centro Universitário 

Estadual da Zona Oeste (UEZO) é um evento acadêmico e sociocultural, promovido pelas 

Pró-Reitoria de Extensão (Proext) e Pró-Reitoria de Pesquisa (Propesq). Na edição de 2021 

será lançado o Concurso de Fotografia com o tema “Restauração de ecossistemas: um novo 

olhar para a vida”, com o objetivo de reunir a sociedade e a universidade para promover, 

incentivar, valorizar a natureza, questões ambientais e de sustentabilidade. A Comissão 

Julgadora realizará a pré-seleção de 06 (seis) fotografias para posterior votação livre do 

público no instagram da UEZO (@uezo_oficial), que elegerá os 03 (três) primeiros lugares. 

 

2- Disposições Gerais 

 

2.1 - Este regulamento é um documento composto pelo conjunto de disposições que regem 

o Concurso de Fotografia realizado pela UEZO para a Semana do Meio Ambiente de 2021 

(SeMA UEZO 2021). 

 

2.2 - Os participantes deste concurso serão considerados conhecedores deste documento, 

concordando com as legislações afins vigentes, aos quais ficam subordinados. 

 

2.3 - Os participantes do Concurso Fotográfico, a partir da inscrição no concurso, cedem os 

direitos autorais para uso das fotografias inscritas, para uso na Internet, Intranet, vídeos, 

folders, fotos, apresentações, cartazes, redes sociais, jornais, entre outros meios de 

comunicação, sem qualquer ônus para a UEZO. 

 

2.4 - Serão aceitas apenas as inscrições entregues dentro do prazo e das normas de 

apresentação descritos neste regulamento. 

 

 

3- Das Inscrições 

 

3.1 – Poderá participar do concurso de fotografia da UEZO, com inscrição gratuita, qualquer 

pessoa acima de 18 anos que seja servidor, colaborador, aluno matriculado em qualquer 

curso de graduação ou Pós-graduação da UEZO e aluno egresso de qualquer curso de 

graduação e Pós-Graduação da UEZO. 

 

3.2 - O tema: “Restauração de ecossistemas: um novo olhar para a vida” 



 

3.3 - Poderão ser enviadas apenas fotografias originais. 

 

3.4 - O candidato deverá se inscrever a partir do dia 10/05/2021. 

 

3.5- O prazo para inscrição termina no dia 30/05/2021 às 23:59h. 

 

3.6- Cada participante poderá enviar somente 01 (uma) fotografia. 

 

3.7- As inscrições só poderão ser feitas a partir do formulário virtual (Link: cutt.ly/ibTBm5x)    

devidamente preenchido, por meio do qual será também anexada a fotografia de acordo com 

as orientações descritas no item 4 deste edital;    

 

3.8- Não serão aceitas fotografias contendo imagens de pessoas sejam elas maiores ou 

menores de 18 anos; 

 

3.9- Não serão aceitos pseudônimos. 

 

3.10 - Não será/serão aceita(s) fotografia(s) que já tenha(m) sido premiada(s) ou publicada(s) 

na mídia ou outro tipo de publicação em outros concursos. 

 

3.11 - Não poderão participar servidores, colaboradores e alunos que possuam vínculo com 

a Comissão Julgadora do Concurso. 

 

3.12 - Todas as fotos enviadas, ainda que não selecionadas, poderão ser utilizadas pela 

UEZO para divulgação em seus canais de comunicação, considerando, para tanto, o que 

preconiza este regulamento. 

 

4- Do Material Fotográfico 

 

4.1 - Devem ser enviadas somente fotos digitais originais. 

 

4.2 - O concurso abrange fotografias coloridas e em preto e branco. 

 

4.3 - Cada fotografia poderá ser enviada no formato .JPG, .PNG ou .TIFF com tamanho 

máximo de 10Mb, resolução mínima de 300 dpi e formato paisagem ou retrato. 

 

4.4 - Cada arquivo deverá ser nomeado com as seguintes informações: nome do participante; 

título e local onde foi tirada a foto. Ex: Joana_Silveira _Natureza_CampoGrande.jpeg 

 

4.5 - A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos complementares 

de lentes, filtros especiais e edição. 

 

4.6 - Os critérios de avaliação das fotografias serão: a representação do tema proposto, 

critérios estéticos da imagem, qualidade técnica, nitidez, originalidade, e os elementos 

compositivos e inovadores sobre o tema. 

 

4.7- É expressamente proibida qualquer gravura e marca d’água, bem como apagar 

elementos, mudar a composição original, inserir elementos, trocar o fundo, fundir imagens 

e outros retoques que alterem a realidade do que está sendo exposto. Não serão aceitas 



fotografias que apresentarem interferência eletrônica e/ou montagens, colagens, ou qualquer 

outra manipulação. Sendo constatada alguma dessas situações, a referida fotografia será, 

automaticamente, desclassificada. 

 

4.8 - Será desclassificada a fotografia que apresentar conteúdo de caráter violento, 

discriminatório, obsceno, racista, que apresente qualquer tipo de ofensa moral ou que esteja 

em desacordo com o edital. 

 

4.9 - É obrigatório deixar os dados EXIF (metadados) intactos nos arquivos enviados, a fim 

de facilitar eventuais investigações. 

 

5- Da Comissão Julgadora 

 

5.1 - A seleção das fotografias será realizada por uma Comissão Julgadora composta pelas 

seguintes pessoas: 

 

✓ Edmilson Monteiro de Souza- Pró-reitor de Extensão/UEZO 

✓ Ana Beatriz de Menezes Santoro-Pró-reitora de Pesquisa/UEZO 

✓ Silvia Christina Fernandes da Silva- Jornalista- Assessoria de Comunicação/UEZO 

✓ Eliéu Santiago- Designer Gráfico/UEZO 

✓ Renata Angeli- Diretora do Núcleo de Inovação Tecnológica/UEZO 

✓ Aline Fonseca da Silva Soares- Coordenadora de Eventos e Divulgação/UEZO 

✓ Maria de Fátima Paulino Maciel- Assessora PROEXT/UEZO 

✓ Thales Aquino- ASCOM/Reitoria UEZO 

 

5.2 - O julgamento das fotos inscritas ocorrerá no período de 31/05/2021 a 06/06/2021. O 

resultado decorrente da avaliação da Comissão Julgadora será soberano e irrevogável. 

 

5.3- O resultado das 06 (seis) fotos pré-selecionadas do concurso será anunciado a partir das 

14h do dia 07/06/2021, na sessão de abertura do evento SeMA UEZO 2021 (veiculado no 
YouTube UEZO Oficial). 

 

5.4- As 06 (seis) fotos pré-selecionadas estarão disponíveis para a votação do público a partir 

das 20h do dia 07/06/2021 até às 17 h do dia 10/06/2021.  

 

5.5- O resultado das 03 (três) fotos mais curtidas pelo público no instagram da UEZO 

(@uezo_oficial) será anunciado no dia 11/06/2021, durante o encerramento do SeMA UEZO 

2021. 

 

 
6- Da Premiação 

 

6.1 - As 03 (três) fotografias mais votadas terão ampla divulgação nas mídias da UEZO. Os 

autores selecionados ganharão um certificado de reconhecimento de sua obra e um brinde.  

 

 6.2- A premiação não será monetária. 

 

7- Disposições finais 

 

7.1 - Cada participante está ciente de que poderá enviar somente foto de sua autoria, sendo 



expressamente proibido o envio de foto cujo direito de titularidade seja de terceiros. 

7.2 - Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 

comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 

 

8-Dúvidas e informações 

 

8.1-Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser 

encaminhadas ao e-mail: semauezo2021@gmail.com 

 

8.2 - Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

Comissão Organizadora da SeMA UEZO 2021 
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