
                                                                                       

 

I CONCURSO FOTOGRÁFICO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

REGULAMENTO 

1 Dos objetivos 

1.1) A Biblioteca Universitária (BU) da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) promove, na semana de 25 a 29 de outubro de 2010, o 1º Concurso 
Fotográfico da BU, um evento comemorativo à Semana Nacional do Livro e da 
Biblioteca, que acontece de 23 a 29 de outubro, dentro da programação dos 50 
anos da UFSC. 

O 1º Concurso Fotográfico da BU tem como objetivo principal ampliar o acervo 
iconográfico1 da paisagem da UFSC e da Biblioteca, além de revelar e 
incentivar fotógrafos amadores e profissionais. Esta 1ª edição do Concurso 
será regido pelo regulamento que segue: 

 

2 Da Inscrição 

2.1) O 1º Concurso Fotográfico da BU está aberto a todos os interessados a 
partir de 14 anos de idade, menores de 18 anos só poderão se inscrever 
mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis.  

2.2) As inscrições deverão ser feitas na Biblioteca Central no campus da 
UFSC, entre os dias 18 e 22 de outubro das 9 às 20 horas. 

2.3) O Concurso será realizado somente na categoria amador na modalidade 
digital.  

2.4) O 1º Concurso Fotográfico da BU está limitado a 100 participantes. 
As inscrições serão automaticamente encerradas quando este número for 
alcançado, mesmo que o prazo para a realização das inscrições ainda esteja 
vigente. 

 
3 Da Participação 

                                                           
1
 Ao realizar a inscrição neste Concurso, os participantes estarão automaticamente cedendo os 

direitos das fotografias, que serão expostas, para a Universidade Federal de Santa Catarina. 

 



                                                                                       

3.1) O 1º Concurso Fotográfico da BU será realizado na semana de  25 a 30 de 
outubro de 2010. O início será às 9 horas do dia 25 de outubro, com a 
divulgação dos cinco temas a serem fotografados. Os temas terão livre 
interpretação e estarão disponíveis no hall da Biblioteca Central da UFSC e na 
nossa página na internet (www.bu.ufsc.br).  

3.2) Poderão ser utilizadas câmeras digitais de qualquer marca, cuja 
capacidade de captura seja de no mínimo 3.0 megapixels (resolução 2048 x 
1536). As imagens, coloridas ou P & B, deverão ser registradas em arquivo 
JPEG.  

3.3) Ficam proibidas as manipulações através dos programas Photoshop, 
Photopaint ou qualquer outro programa de manipulação fotográfica. (As 
metadatas serão analisadas). As fotos selecionadas passarão por perícia 
técnica, não podendo haver manipulação em hipótese alguma, implicando na 
desqualificação do fotógrafo. 
 
3.4) As fotos não precisam seguir uma sequência rígida, desde que sejam 
capturadas no prazo estabelecido no item 3.1 
 
3.5) As fotos deverão ser entregues em “CD” (custeado pelo próprio 
participante) entre os dias 28 e 29 de outubro, das 9h às 19 horas, ou no 
sábado (dia 30 de outubro) das 9h às 16h, no mesmo local de realização da 
inscrição (Biblioteca Central da UFSC).  

3.6) O participante deverá eleger uma única foto para cada tema. Os arquivos 
deverão ser renomeados com o número recebido no momento da inscrição, 
seguido do número seqüencial do tema. 
Ex: Inscrição 1 – Tema – 2 = 001-2 
Ex: Inscrição 100 – Tema – 6 = 100-6  
 
4 Da Avaliação 

4.1)  A Comissão Julgadora será composta por três membros escolhidos pela 
Comissão Organizadora. 
 
4.2) Os critérios de avaliação levarão em conta tanto a criatividade e a técnica 
quanto a adequação ao tema. 
 
4.3) A comissão organizadora anunciará os vencedores no dia 25 de novembro 
de 2010 por meio da página (www.bu.ufsc.br).  
 

5 Da Premiação 

http://www.bu.ufsc.br/
http://www.bu.ufsc.br/


                                                                                       

5.1) Serão ampliadas e expostas no espaço cultural da Biblioteca Central as 
três melhores fotos de cada tema, os autores das fotos receberão um 
certificado referente a sua participação e colocação na referida categoria, 
sendo obrigatória a presença desses na solenidade de entrega. 

5.2) Serão premiadas, de forma individual, as melhores fotos de cada tema.   A 
distribuição dos prêmios se dará da seguinte forma: 

Melhor foto tema 1 – Livro Fotográfico e kit UFSC 50 anos 

Melhor foto tema 2– Livro Fotográfico e kit UFSC 50 anos 

Melhor foto tema 3 – Livro Fotográfico e kit UFSC 50 anos 

Melhor foto tema 4 – Livro Fotográfico e kit UFSC 50 anos 

Melhor foto tema 5 – Livro Fotográfico e kit UFSC 50 anos 

5.3) A Comissão organizadora do 1º Concurso Fotográfico da BU, reserva-se o 
direito de premiar outras fotografias dentro da seleção das três melhores de 
cada tema. 
 

5.4) Os CD´s com as fotos não premiadas poderão ser resgatados na 
Biblioteca Central da UFSC, até 30 dias após a divulgação dos trabalhos 
selecionados. Depois deste prazo, serão inutilizados. 
 
6 Disposições finais 

6.1) Os participantes declaram-se cientes das penalidades legais advindas do 
mau uso das atividades da fotografia, como fotografar pessoas sem prévia 
autorização ou menores de idade. 

6.2) Os promotores do 1º Concurso Fotográfico da BU não se responsabilizam 
por qualquer dano ocorrido com os participantes, seus equipamentos durante o 
evento. 

6.3) O não cumprimento de qualquer item deste regulamento poderá causar a 
desclassificação do participante. O ato de inscrição neste concurso implica a 
aceitação de todos os itens deste regulamento. 

 
6.4) A comissão julgadora será soberana, não cabendo recursos. 



                                                                                       

 
6.5) Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão 
organizadora. 
 

 Florianópolis, 8 de outubro de 2010. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Beatriz Siedler 

Michele Millis 

Narcisa de Fátima Amboni 

Roberta Moraes de Bem 

Dúvidas e informações: ref@bu.ufsc.br



                                                                                       

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

I CONCURSO FOTOGRÁFICO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

Número de inscrição: 

Nome:........................................................................................................... 

Endereço:...............................................................................................................

..............................................................................CEP:.........................................

Fone:..................................................e-mail:................................................ 

Declaro que li e estou de acordo com o regulamento  

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

I CONCURSO FOTOGRÁFICO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

Número de inscrição: 

Nome:........................................................................................................... 

Endereço:...............................................................................................................

..............................................................................CEP:.........................................

Fone:..................................................e-mail:................................................ 

Declaro que li e estou de acordo com o regulamento  

 

PREENCHA OS DOIS FORMULÁRIOS, UM FICARÁ COM A COMISSÃO 

ORGANIZADORA E O OUTRO PARA O SEU CONTROLE 

 

para uso da biblioteca 

 

para uso da biblioteca 


