
Seu olhar da Universidade 

Estamos em plena comemoração pelos 35 anos da UEMA. E como todo 

aniversário requer belas fotos, lançamos, a partir desta edição, a campanha 

“Seu Olhar da Universidade”. 

O objetivo é abordar e enunciar, mediante a imagem fotográfica, aspectos 

relacionados ao dia a dia e aos espaços da UEMA em todos os campi do 

Estado. 

Até o mês de Outubro, estudantes, professores, servidores e terceirizados 

poderão enviar fotos* para o email comunicauema@gmail.com. As melhores 

fotografias serão publicadas em nossa galeria do jornal impresso “UEMA 

Notícias”, em todas as edições de 2017. 

No final do ano, os autores das três fotografias mais belas ganharão um prêmio 

simbólico nos valores de R$300 (trezentos reais), para o primeiro colocado, R$ 

200,00 (duzentos reais) para o segundo e R$100 (cem reais) para o terceiro 

lugar. 

A comissão julgadora será composta pela equipe de Fotografia e Design da 

Assessoria de Comunicação da Instituição. 

Participe! Queremos conhecer qual o seu olhar da UEMA. 

Regulamento do tema:  

1. O concurso é aberto à participação de qualquer estudante, professores, 

servidores e terceirizados. Os trabalhos devem estar relacionados com os 

eixos temáticos em coincidência com os estabelecidos pela comissão da 

ASCOM. 

2. É vedada a inscrição e a participação, direta e indireta, de integrantes da 

Comissão de Seleção deste Edital.  

Das Inscrições e prazos  

3. As inscrições das fotografias poderão ser realizadas no período de Março a 

6 Outubro de 2017 e enviadas para: comunicauema@gmail.com. A ficha de 

inscrição está disponível no site da UEMA (www.uema.br). 

4.Não serão cobradas taxas para a inscrição.  

5. Somente serão aceitas inscrições enviadas por e-mail com data de 

postagem até o dia 6 de Outubro 2017. Serão desclassificados os trabalhos 

postados após esta data.  

6. Os trabalhos deverão ser originais e exclusivos do autor; a inscrição é 

individual, vedada a co-autoria.  
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7. Cada participante poderá inscrever até três fotos.  

8. Os participantes se responsabilizarão pela existência de direitos de imagem 

a terceiros e de qualquer possível reclamação por direitos de imagem. 

9. Os participantes cedem ao Comitê Organizador os direitos de utilização e 

difusão das fotografias apresentadas no concurso em atividades relacionadas 

diretamente ao evento.  

10 Ao utilizar e difundir as fotografias, o Comitê Organizador sempre 

mencionará o autor sem finalidade lucrativa. Essa disposição não afeta os 

direitos do autor sobre a sua obra.  

11. A participação no concurso implica na aceitação de todas as regras do 

mesmo.  

Das fotografias inscritas e não selecionadas  

12. As fotografias inscritas e não selecionadas pelo júri entre os vinte melhores 

trabalhos serão descartadas para que não haja possibilidades de reutilização 

em outras mídias. 

Do formato e apresentação das fotos  

13. As fotografias deverão estar em JPEG, resolução em 300 dpi. 

14. Não poderá haver, na frente ou no verso da fotografia, qualquer referência 

ao nome do autor do trabalho. 

15. Todas as fotos deverão ser inéditas, não tendo sido objeto de qualquer tipo 

de apresentação, veiculação, exposição e ou publicação antes de sua inscrição 

no Concurso Seu Olhar da Universidade. 

16. A restrição acima é válida até a divulgação do resultado do concurso. 

17. Autorização do direito autoral da fotografia (link com o modelo de 

autorização está disponível no site www.uema.br, a partir do mês de Março)  

Do Júri  

18. O Júri, composto por três representantes da ASCOM: dois fotógrafos 

profissionais e um publicitário escolherão os melhores trabalhos enviados.  

19. O júri se reserva o direito de não atribuir colocação caso considere que as 

fotografias inscritas não reúnam qualidades suficientes.  

20. A decisão do júri é soberana. 

 



 Da premiação dos candidatos  

21. Os três primeiros colocados receberão premiações em dinheiro, sendo : 

     1* - R$.300 (trezentos reais),  2* - R$ 200 (duzentos reais), 3*R$100 (cem 

reais). 

22. A divulgação dos premiados será realizada em Novembro de 2017 pela 

ASCOM. 

23.Os vencedores serão avisados por e-mail ou os resultados serão 

conhecidos por meio do site da UEMA. 

24. A entrega dos prêmios será em novembro. 

Dos direitos autorais  

25. Ao se inscrever, os participantes autorizam, automaticamente, o ASCOM a 

utilizar os melhores trabalhos para fins promocionais ou institucionais, 

exclusivamente, tais como: exposição, reprodução em publicações, 

campanhas, veículos de comunicação da entidade, wallpapers etc., abrindo 

mão de quaisquer direitos autorais sobre as imagens.  

Do não cumprimento das regras  

26. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá 

causar, a critério de seus organizadores, a desclassificação do trabalho e do 

participante. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação de todos 

os itens deste regulamento. 

 


