
I Concurso de Fotografia do GEAFIP 

Tema: A Fitopatologia em diferentes ângulos 
 

Regulamento 

O Grupo de Estudos Avançados em Fitopatologia, GEAFIP, promove a primeira edição            
do Concurso de Fotografia intitulado “A Fitopatologia em diferentes ângulos”. O           
objetivo principal é contribuir para a divulgação e popularização da ciência aliada ao             
interesse pela fotografia. 

1. Inscrição  
1.1 Eligibilidade: poderão se inscrever no I Concurso de Fotografia qualquer          

participante que esteja inscrito no IX Simpósio Sobre Atualidades em          
Fitopatologia (SSAF); 

1.2 As candidaturas deverão ser realizadas no período de 10/10/2019 a 25/10/2019. 
1.3 Não haverá taxa da inscrição para a submissão de UMA foto de cada             

participante regularmente inscrito no IX Simpósio Sobre Atualidades em         
Fitopatologia. Se o participante desejar inscrever mais de uma foto, será cobrado            
o valor equivalente a R$20,00 (vinte reais) para cada nova fotografia,           
independente da categoria; 
1.3.1 Para o pagamento da segunda fotografia, solicitar os dados bancários do            
GEAFIP para o seguinte email: geafip@gmail.com; 
1.3.2 O comprovante de pagamento referente a segunda fotografia deve ser           
anexado juntamente com os demais documentos no ato de inscrição; 

1.4 Os participantes declaram, desde já, serem de sua autoria as fotografias           
encaminhadas e cedem e transferem para o GEAFIP, sem quaisquer ônus para            
este e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais e de              
imagem sobre os mesmos, para qualquer tipo de utilização, publicação,          
reprodução por qualquer meio de caráter não comercial, e na divulgação do            
resultado, isentando o GEAFIP, Universidade Federal de Viçosa (UFV) e o           
Departamento de Fitopatologia - UFV, seus parceiros, empregados, dirigentes e          
associados de toda e qualquer responsabilidade que, a qualquer tempo, em           
qualquer lugar e a qualquer título possa resultar das fotografias inscritas. 

 
2. Regras de participação 
2.1 Os inscritos deverão enviar o material fotográfico, juntamente com o (s)           

respectivo (s) título (s) da (s) fotografia (s), nome completo do participante,            
breve descrição da técnica e equipamento utilizado (Exemplo: Câmera NIKON          
com lente macro 105mm 2.8, Câmera de celular com 13.0 megapixels, etc)            
formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I) e termo de cessão           
de direitos autorais (ANEXO II) no formato PDF, segue o link:           
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3S-bgXW5dbG8KPT97dBDVEk
X9P9SR5bXngGDSPrbDzZE0lw/viewform 
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2.1.1 O ANEXO II deve ser preenchidos impreterivelmente de forma          
manuscrita, não será aceito quando preenchido por meio eletrônico         
(computador, tablet, smartphones, entre outros); 
2.1.2 Todos os anexos deverão ser enviados para compor a inscrição; 
2.1.3 A omissão de algum dos anexos implicará em indeferimento da inscrição            
no concurso; 

2.2 No formulário de inscrição deverão ser descritas as informações sobre a imagem            
digital: título da imagem, descrição da imagem, data, local, especificação do           
equipamento, e, se for o caso, a identificação do software utilizado no            
tratamento ou processamento da imagem; 

2.3 O GEAFIP não se responsabiliza pelo não recebimento das fotografias e dados            
necessários para a participação no concurso, bem como por impossibilidade dos           
participantes enviarem o material fotográfico e dados cadastrais, em razão de           
falhas ou erros de envio ocasionados por problemas não atribuíveis ao           
organizador, tais como problemas no provedor de internet utilizado pelo          
participante ou no próprio website deste. 

 
3. Material fotográfico 
3.1 As fotografias deverão ser originais e de autoria do inscrito. O material deverá             

ser encaminhado em alta resolução (200dpi) com tamanho de 20x30cm; 
3.2 As fotografias deverão ser enviadas na extensão JPG, em arquivo de no máximo             

10MB (dez megabytes); 
3.3 As imagens não poderão ser editadas e/ou manipuladas (exceto correção de luz,            

brilho e contraste); 
3.4 As imagens não poderão conter nenhum tipo de marca d’agua, logomarca ou            

assinatura do autor na imagem; 
3.5 Os inscritos que não seguirem rigorosamente estes critérios serão         

automaticamente eliminados do concurso. 
 

4. Categorias de submissão 
4.1 IMAGENS PRODUZIDAS POR CÂMERAS FOTOGRÁFICAS      
(Câmera profissional, semi profissional, celulares):  
Ambiente natural e antrópico. 
4.2 IMAGENS PRODUZIDAS POR INSTRUMENTOS ÓPTICOS:      
microscopia de qualquer natureza e/ou lupa 

 
5. Critérios de avaliação 
5.1 Na avaliação das fotografias submetidas ao concurso serão considerados os          

seguintes critérios de avaliação: 
 
a) Demonstração da relevância da ciência na fotografia submetida; 
b) Originalidade; 
c) Criatividade; 
d) Ideia que pretende transmitir; 
e) Composição dos elementos fotográficos; 

 



f) Qualidade da luz. 
 
5.2 A escolha das melhores fotografias será realizada por uma comissão julgadora,           

seguindo os critérios estabelecidos no item 5.1; 
5.3 A decisão final da comissão julgadora é inapelável. Não poderá ser contestada            

ou sujeita a explicações ou justificativas em toda e quaisquer circunstâncias. 
 

6. Premiação 
6.1 O participante classificado com a melhor fotografia receberá um certificado de           

participação e um brinde no dia do resultado. 
6.2 Poderá haver mais de um participante classificado com a melhor fotografia. 
6.3 Se houver empate na classificação de melhor fotografia, a comissão julgadora           

deverá decidir como previsto no item 5.2 e 5.3. 
  

7. Divulgação dos vencedores  
7.1 O resultado será divulgado na sessão de encerramento do IX Simpósio Sobre            

Atualidades em Fitopatologia; 
7.2 Todas as fotografias serão divulgadas no website do GEAFIP e algumas delas            

serão expostas com suas respectivas autorias no decorrer do evento. 

8. Considerações finais adicionais sobre esta chamada 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela organização do IX SSAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE DO I CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA DO GEAFIP: A FITOPATOLOGIA EM DIFERENTES 

ÂNGULOS 

 

Nome completo: _______________________________________________________________  

Telefone: ____________________ E-mail: __________________________________________  

Título da fotografia: ____________________________________________________________ 

Descrição da imagem (legenda): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Descrição da técnica e especificação do equipamento utilizado: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Data da produção da imagem: ____________________________________________________ 

Local onde a imagem foi feita: ____________________________________________________ 

Software e utilizado no tratamento/ processamento da imagem: __________________________ 

INSCRIÇÃO Nº ______________________________________ (a ser atribuído pelo GEAFIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS  

 

Eu, _______________________________________________________________,  

portador(a) do CPF___________________________ e do RG      

____________________________, emitido em ___/___/___, por     

____________________, li e aceito as regras do concurso e os critérios para o             

julgamento das fotografias pelos organizadores estabelecidos no regulamento. Assim         

como, concedo sem quaisquer ônus todos os direitos autorais e de imagem sobre as              

fotografias com o qual concorro, para qualquer tipo de utilização, publicação,           

reprodução por qualquer meio, e na divulgação do resultado, isentando o GEAFIP,            

Universidade Federal de Viçosa (UFV) e o Departamento de Fitopatologia - UFV, seus             

parceiros, empregados, dirigentes e associados de toda e qualquer responsabilidade que,           

a qualquer tempo, em qualquer lugar e a qualquer título que possa resultar das              

fotografias inscritas. 

 

 

Viçosa, _____ de _____________________ de 2019. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 


