
              

                                                                                           

 

 

EDITAL Concurso de Fotografias PROEX/UDESC Nº 002/12 

O Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, 

objetivando a CHAMADA ao Concurso de Fotografias, baixa o 

presente Edital: 

 

Art. 1º - Dos Objetivos e Tema do Concurso: 

1.1 - O concurso de Fotografias PROEX/UDESC neste ano propõe o 

tema “Minha cidade, meus recantos: Um olhar entre o contraste da 

arquitetura contemporânea e os monumentos históricos do Estado”, 

mantendo seu objetivo de integrar a produção artística da comunidade 

residente no Estado de Santa Catarina bem como de acadêmicos, ex-

alunos e servidores da UDESC. 

 

Art. 2.° - Modalidades 

2.1 - O concurso possui duas modalidades, a saber: 

§ 1.º - Fotografia COLORIDA.  

§ 2.º - Fotografia PRETO E BRANCO.  

 

Art. 3.° - Da participação 

3.1 - Poderão participar do concurso pessoas residentes no Estado de 

Santa Catarina vinculados ou não à UDESC, independentemente da 

área do conhecimento ou da profissionalização. (Com exceção dos 

casos citados no parágrafo 3º). 

§ 1. ° - Os candidatos poderão se inscrever com até 03 (três) 

trabalhos em cada modalidade, totalizando, no máximo, 06 (seis) 

fotografias. 

§ 2. ° - O presente edital estabelece que o(s) trabalho(s) inscrito neste 

concurso serão de responsabilidade de seu inscrito, ou seja, não serão 

aceitos trabalhos em grupo. 

§ 3. ° - Não serão aceitas: fotografia(s) que já tenham sido premiadas 

em outros concursos; fotografias que não sejam da autoria do inscrito; 

trabalhos de servidores da PROEX ou bolsistas da PROEX, nem de 

seus parentes em até segundo grau, ou de parentes em segundo grau 

da comissão julgadora. 

§ 4º - A inscrição implicará na total concordância com todas as 

especificidades deste edital, bem como a ciência de que a fotografia 

concorrente implica na cessão de Direitos de Imagem e Autoria. 

§ 5º - Os candidatos vencedores se comprometerão a enviar uma 

versão digital em alta resolução da fotografia vencedora gravado em 

CD. 

Art. 4. ° - Da inscrição e entrega dos trabalhos 

4.1 - A inscrição, de caráter individual, será realizada exclusivamente 

através da internet, de maneira que o concorrente deve preencher 

http://www.sc.gov.br/


todas as suas informações no site: www.udesc.br, devendo enviar 

para a UDESC somente as fotografias devidamente identificadas 

juntamente com uma cópia do comprovante de residência em Santa 

Catarina, bem como o termo de Cessão de Direito de Imagem e 

Autoria assinado. O envelope contendo os trabalhos e o comprovante 

de residência deverá ser enviado para o endereço abaixo: 

 

Concurso de Fotografias 2012 

PROEX – Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade 

Av. Madre Benvenuta, 2007- Itacorubi 

Florianópolis – SC / CEP: 88035-001 

 

§ 1.° - As inscrições estarão abertas a partir da publicação do Edital 

até  13 de junho de 2012, de forma gratuita.  

§ 2.° - As inscrições não preenchidas nos termos do edital serão 

indeferidas. 

§ 3.º - No caso de entrega pessoal junto à recepção da PROEX, a 

inscrição somente será recebida até a data limite das inscrições. 

§ 4.° Em caso de envio  por correio, somente serão aceitas os 

trabalhos com data de postagem até a data de 13 de junho de 2012 

(dia de encerramento do edital). 

§ 5.° - Independentemente da modalidade escolhida na inscrição, as 

fotografias deverão ser entregues em um mesmo envelope. 

§ 6.° No espaço virtual da inscrição, o candidato deverá preencher 

informações pessoais bem como anexar os arquivos digitais das 

fotografias concorrentes no espaço adequado na página da inscrição. 

O tamanho de cada arquivo não deverá exceder 500 Kb. Cada arquivo 

deve estar nomeado com seu respectivo nome. Qualquer dificuldade 

de identificação no material poderá excluir o candidato.  

§ 7.° O(s) arquivo(s) da(s) fotografia(s) concorrente(s) deverá esta 

devidamente nomeada com o nome do trabalho.  

 

Art. 5.° Especificações 

5.1 - A entrega da(s) fotografia(s) dar-se-á da seguinte forma: em um 

envelope (amarelo ou pardo), de tamanho maior que a fotografia para 

não dobrá-la, com a seguinte identificação:  

1. Concurso de Fotografia PROEX/UDESC 2012 com o endereço da 

PROEX/UDESC (descrito no Artigo 4º). 

2. Pseudônimo do Concorrente (pseudônimo é um nome fictício 

usado como alternativa para não identificar o concorrente). O 

pseudônimo é obrigatório. 

2.1 Neste envelope deverão conter: 

§ 1. ° – Cada fotografia inscrita deverá ser identificada no verso com 

a modalidade, o pseudônimo do autor e título do trabalho, via etiqueta 

aderente. 

§ 2.° - As fotografias deverão ser entregues em papel fotográfico no 

formato 20X30cm. 

§ 3.° O comprovante de residência deverá ser enviado juntamente 

com as fotografias concorrentes, no mesmo envelope, devendo estar 

escrita nesta cópia o pseudônimo escolhido pelo participante. 

§ 4.° Deverá estar anexado também o termo de Cessão de Direito de 

Imagem e Autoria assinado pelo candidato inscrito.  

http://www.udesc.br/


 

 

 

Art. 6.° - Da seleção 

6.1 - O processo de seleção do Concurso seguirá as normas contidas 

no presente Regulamento. 

§ 1.° - A seleção e a premiação dos trabalhos será realizada por 

Comissão Julgadora, indicada pela PROEX, a ser composta por 

pessoas técnicas capacitadas para o procedimento, servidores que 

sejam da UDESC ou pessoas externas a universidade. 

§ 2.° - Serão selecionados e premiados os trabalhos classificados em 

1º, 2º, 3º lugares de cada uma das modalidades e 20 (vinte) 

premiações para as menções honrosas. 

§ 3.° - A Comissão Julgadora reserva-se o direito de não atribuir 

premiação se a falta de qualidade dos trabalhos o justificar. 

§ 4.° - A identificação dos concorrentes será feita após a decisão da 

Comissão Julgadora, sendo que a identificação se dará única e 

exclusivamente através do pseudônimo.  

 

Art. 7.° - Dos critérios de avaliação 

7.1 - Como critérios de avaliação, a Comissão Julgadora levará em 

consideração a pertinência ao tema, a qualidade técnica e artística. 

7.2  - Não serão aceitas interferências de nenhuma espécie sobre o 

papel fotográfico, como colagens, pinturas, ou outro processo que não 

seja a impressão fotográfica. 

7.3 - Não serão aceitas fotografias com elevado grau de manipulação 

digital (apenas ajuste de cores e luminosidade). 

 

Art. 8.° - Da premiação   

8.1 - O Concurso de Fotografias PROEX/UDESC oferece a seguinte 

premiação a título de aquisição de direitos de exibição sem restrições:  

a) O primeiro colocado em cada modalidade receberá como prêmio: 

R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 

b) O 2º colocado em cada modalidade receberá: R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais). 

c) O 3º colocado em cada modalidade receberá: R$ 1.000,00 (hum 

mil reais). 

§ 1.° - Além desses prêmios a comissão julgadora selecionará 10 

(dez) Menções Honrosas que receberão como prêmio o valor de R$ 

300,00 (trezentos reais). 

§ 2.° - Os recursos da premiação serão advindos do Fundo Cultural. 

§ 3.° - As fotografias classificadas pela Comissão Julgadora serão de 

uso da Universidade. 

§ 4.° - A premiação será efetuada mediante o envio de uma versão 

digital da fotografia vencedora em alta resolução gravado em CD. 

§5.° - As fotografias premiadas poderão fazer parte de uma exposição 

itinerante, que percorrerá todos os campi da Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC), além de outros locais escolhidos a 

critério da Instituição. 

§ 6.° - Os prêmios são pessoais e intransferíveis, não dando direito a 

ressarcimento pecuniário. 



§ 7.° - Os trabalhos não retirados num prazo de 30 dias após a 

divulgação oficial dos premiados serão de propriedade da UDESC, 

sendo que os mesmos trabalhos não estarão mais disponíveis para o 

resgate por parte de seus proprietários. 

 

Art. 10 - Da publicação e exposição 

10.1 - Os autores cedem direito de publicação e exposição das 

fotografias a UDESC, na forma deste Regulamento. 

Art. 11 - Os trabalhos classificados serão divulgados nos veículos 

institucionais da UDESC em data a ser posteriormente anunciada. 

Art. 12 - A entrega dos prêmios será feita em data a ser 

posteriormente divulgada. 

 

Art. 13 - Das disposições gerais 

13.1 - O ato de inscrição implica na concordância e aceitação de 

todos os artigos, condições e disposições deste regulamento.  

13.2 - Todos os participantes do Concurso de Fotografias da 

PROEX/UDESC, versão 2012, terão direito a solicitar um certificado 

de participação. Os premiados receberão um certificado referente à 

classificação, assim como os participantes não vencedores receberão 

um certificado de participação. Os certificados serão enviados ao 

endereço fornecido pelo participante no ato da inscrição, não se 

responsabilizando a comissão organizadora por quaisquer atrasos ou 

problemas que venham a ocorrer relacionados a postagem dos 

mesmos. 

Art. 14 - Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, 

autorizam a veiculação de seus nomes e imagens, bem como 

permitem aos organizadores, a critério próprio, sem limite de tempo, 

sem incidência de quaisquer ônus, a utilização ou divulgação das 

imagens inscritas no concurso, em portfólios, em websites ou 

homepages na Internet (inclusive nas aplicações interativas), televisão 

aberta ou fechada, publicações impressas, outdoors, exposições e 

eventos institucionais, desde que esses usos não tenham finalidade 

comercial.  

Art. 15 - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por 

nenhum problema técnico, defeitos de qualquer linha telefônica, 

sistemas de computadores, servidores, provedores, 

hardware/software, perda ou indisponibilidade de conexão de rede ou 

transmissão de computador com falha, incompleta, adulterada ou 

atrasada ou qualquer combinação desta que possa limitar a 

capacidade do usuário de participar do Concurso. Não se 

responsabiliza ainda por qualquer dano a qualquer sistema/software 

de computador ou telefone celular do participante relacionado a ou 

decorrente da participação ou downloading de quaisquer materiais 

deste concurso. Não assume nenhuma responsabilidade por e-mails 

não entregues resultantes de qualquer forma de filtragem ativa ou 

passiva de e-mails por parte do provedor de serviços de Internet e/ou 

cliente de e-mail do usuário ou por espaço insuficiente na conta de e-

mail do usuário para receber/enviar e-mail. 

Art. 16 - Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, são 

os exclusivos responsáveis por eventuais reivindicações de terceiros 

acerca da autoria das fotografias, bem como pela obtenção de 



autorização referente às propriedades, objetos, bens, locais e pessoas 

contidas na imagem.  

Art. 17 - As decisões de seleção e premiação terão caráter 

irrevogável.  

Art. 18 - Os casos omissos serão decididos soberanamente pela 

instituição promotora.  

 

Florianópolis, 02 de Maio de 2012. 

 

 

   

           

 

 

Antônio Heronaldo de Sousa  

          Reitor da UDESC 

 

 

 

 

 


