
 

 

I Semana de Biologia da UFSB 

25 a 28 de setembro/2019 

 

Concurso de Fotografia Científica 

 

Poderá concorrer qualquer pessoa devidamente inscrita na I Sembio-UFSB, exceto 

membros da comissão organizadora. O tema do concurso é "diálogo entre o popular e 

o científico", e tem por objetivo mostrar como os participantes enxergam o assunto 

através das lentes de câmeras profissionais ou lentes de celulares. 

Até o dia 15 de setembro cada participante poderá enviar 1 (uma) foto de sua autoria, 

a qual concorrerá pelo primeiro lugar, que será escolhida pelo votação popular composta 

pelos participantes do evento. 

 

1. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 As fotos poderão ser coloridas ou em preto e branco; 

 

 Os participantes deverão enviar as suas fotografias em formato digital, com no 

máximo 10 Mb, para o e-mail: secretaria.sembioufsb@gmail.com com o assunto: 

“Concurso de fotografia- I Sembio-UFSB”; 

mailto:secretaria.sembioufsb@gmail.com


 A fotografia deverá ser entregue no crenciamento do evento no dia 25/09/2019 até 

às 19:00 horas; 

 

 Caso tenha pessoas nas fotografias, a mesma deve estar acompanhada da ficha de 

autorização de uso de imagem (anexo) devidamente assinada por quem está 

presente na foto; 

 

 A cópia que deverá ser entregue deve seguir os seguintes requisitos: Dentro de um 

envelope impressa, em tamanho 15 x 21 cm acompanhada da ficha de inscrição 

(anexo), devidamente preenchida e assinada. Não se deve escrever nada na 

fotografia. 

O concurso será realizado no dia 27 de Setembro de 2018, no intervalo das atividades do 

turno vespertino. 



DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DE UTILIZAÇÃO 

 

 

Os concorrentes transmitem à I Semana de Biologia da UFSB os direitos patrimoniais 

das fotografias que apresentem no âmbito deste concurso, para efeitos de uso e/ou 

publicação nos canais de comunicação utilizados pela I Sembio- UFSB. 

Ao participar deste concurso, os concorrentes declaram que as fotografias enviadas 

são de sua autoria e que autorizam a utilização das mesmas por parte da I Sembio-UFSB 

 

 

Nome do Concorrente: 

 

Titulo da Fotografia: 

 

Ano da Fotografia: 

 

 

 

Declaro estar ciente e de acordo com toda e qualquer informação fornecida neste 

documento. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Concorrente 

  /  /  , Porto Seguro – Bahia 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

 

Eu,___________________________________________________, portador da 

Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, 

residente à Rua _____________________________, nº _______, na cidade de 

____________________, AUTORIZO o uso de minha imagem em fotos ou filme, sem 

finalidade comercial, para ser utilizada no trabalho 

___________________________________. A presente autorização é concedida a título 

gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e 

no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) home 

page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. 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 minha imagem ou a qualquer outro.  

 

/  /  , Porto Seguro – Bahia 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura 


