Secretaria de Museus e
Espaços de Ciência (SEMEC)
Universidade Federal de Viçosa
I Concurso de Fotografia da Secretaria de Museus e Espaços de Ciências - Por
Dentro dos Museus
Regulamento
Apresentação do Concurso:
O I Concurso de Fotografia da Secretaria de Museus e Espaços de Ciência (SEMEC)
integra a programação da 13ª Primavera de Museus na UFV, com o tema: “Museus
por dentro, por dentro dos museus”. O objetivo é aproximar os Museus e Espaços
de Ciência - UFV à comunidade universitária e viçosense, dando visibilidade aos
processos de preservação, técnicas e dia-a-dia dos espaços. O texto base da 13ª
Primavera de Museus pode ser acessado a
 qui.
1.0 Disposições Gerais:
1.1 O Concurso de Fotografia da Secretaria de Museus e Espaços de Ciência (SEMEC)
está aberto à qualquer pessoa interessada.
1.2 O tema é: “Museus por dentro, por dentro dos museus”.
1.3 É permitido o uso de filtros e correção de cores nas fotografias, porém as
técnicas de edição não podem incluir objetos estranhos ao momento da captura.
1.4 As fotografias devem conter descrição que reflita a percepção do/da autor/a
sobre o momento e tema proposto (máximo 300 caracteres).
1.5 Somente poderão concorrer fotografias tiradas em 2019 sobre o tema proposto
(por dentro dos museus). Serão eliminadas aquelas não pertinentes ao tema,
conforme decisão dos avaliadores.
1.6 Cada participante poderá submeter até 2
 fotografias.
1.6 Cada participante só poderá ser premiado 1 vez.
1.7 Os critérios de avaliação das fotografias são: critérios estéticos da imagem,
criatividade e relação da descrição com o tema proposto.
1.8 A autorização de uso de imagem (anexo 1) se faz obrigatória caso haja
identificação de qualquer pessoa na fotografia. A autorização deverá ser enviada,
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junto com a fotografia, para o e-mail: secretariamuseus@gmail.com, com título “Uso
de Imagem - 1 Concurso de Fotografias”.
2.0 Das Inscrições (Postagem).
2.1 O primeiro passo para participar do concurso é postar (em modo público) uma
fotografia e texto de algum dos 12 Museus e Espaços de Ciência vinculado à SEMEC
na conta pessoal do instagram do participante com a #PorDentroDosMuseusUFV e
a #PrimaveraMuseus2019. É necessário marcar o perfil do espaço, quando houver,
e da SEMEC (semec.ufv).
2.2 As fotos poderão ser postadas a partir do dia 23 de Setembro de 2019 até dia 16
de Outubro de 2019.
2.3 Ao se inscrever no presente concurso, o/a autor/a concorda automaticamente
em conceder a licença de exposição para a SEMEC UFV e qualquer canal de
comunicação vinculado a Universidade Federal de Viçosa.
3.0 Do Material
3.1 Todas as fotos postadas no feed pessoal dos participantes, com a
#PorDentroDosMuseusUFV

e

#PrimaveraMuseus2019, marcado @SEMEC.UFV

estarão participando automaticamente.
3.2 Se necessário, o participante terá até 48h para apresentar a autorização de uso
de imagem, presencialmente ou por e-mail, caso não o faça a fotografia será
desconsiderada e removida do perfil @SEMEC.UFV.
3.3 Só serão aceitas publicações autorais e inéditas, estando sujeitas a
desclassificação;
3.4 Só serão aceitas as 2 primeiras publicações do/da participante com a
#PorDentroDosMuseusUFV e #PrimaveraMuseus2019. Extrapolado o limite, as
próximas fotografias serão desconsideradas.
3.5 Os textos que acompanham as fotografias deverão ter, no máximo, 300
caracteres.
3.6 As fotografias e textos serão julgadas por uma banca avaliadora até dia 18 de
Outubro de 2019.
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4.0 Da Premiação
4.1 Para escolha dos premiados serão considerados critérios estéticos da imagem,
criatividade e relação da descrição com o tema proposto.
4.2 O resultado do concurso será divulgado no dia 21 de Outubro, no site da SEMEC
e no canal de comunicação UFVemREDE.
4.3 O primeiro lugar ganhará: 1 vale compras no valor de R$ 150,00 em uma das
lojas “Mundi Center” + 1 livro da Editora da UFV; o segundo lugar ganhará: 1 vale
compras no valor de R$ 150,00 na loja “O Boticário” + 1 livro da Editora da UFV; o
terceiro lugar ganhará: 1 almoço com acompanhante no restaurante “Arte & Sabor”;
o quarto lugar ganhará: 1 Pizza no Paraíso Grill; o quinto lugar ganhará: 1 livro da
Editora da UFV.
5.0 Disposições Finais
5.1 A comissão julgadora é soberana e a ela compete avaliar e resolver os casos
omissos neste regulamento, não cabendo recurso de qualquer natureza.
5.2

Dúvidas

sobre

o

concurso

podem

ser

encaminhadas

ao

e-mail:

secretariamuseus@gmail.com
5.3 O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e na concordância com
todos os itens deste regulamento.
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ANEXO I
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM - I Concurso de Fotografia da
Secretaria de Museus e Espaços de Ciências - Por Dentro dos Museus
Eu,___________________________________________________, portador da
Cédula

de

Identidade

nº

_________________,

inscrito

no

CPF

sob

nº

________________, residente à Rua _____________________________, nº
_______, na cidade de ____________________, AUTORIZO o uso de minha
imagem (ou do menor _______________________________ sob minha
responsabilidade) em fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada no
I Concurso de Fotografia da Secretaria de Museus e Espaços de Ciências - Por
Dentro dos Museus
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.

_____________, ____ de _________________________ de 2019.

_______________________________________________________
Assinatura

