
Concurso Fotográfico 

1. Objetivo: 

Com a temática “Seu olhar sobre Crateús”, o concurso objetiva incentivar os
estudantes e servidores a produzirem imagens que retratem a visão que cada
um  tem  sobre  a  cidade,  estimulando  a  sensibilidade  no  olhar  através  da
fotografia e suas significações.

2. Regulamento

2.1- O tema “Seu olhar sobre Crateús”, tem o intuito de estimular uma visão
mais elaborada sobre a cidade, seja em aspectos culturais ou sociopolíticos,
demonstrar através da fotografia sua percepção sobre a cidade e suas belezas
particulares.   

2.2- O I Concurso fotográfico do ECEA (Encontro de Cultura Esportes e Artes)
é aberto aos servidores e estudantes do Campus da UFC em Crateús.

2.3- Cada participante poderá enviar até 2 (duas) fotos de sua autoria;

2.4- Ajustes de contraste, brilhos, saturação, nitidez são aceitos;

2.5-  É  proibido  apagar  elementos,  mudar  a  composição  original,  inserir
elementos,  trocar  o  fundo,  fundir  imagens  ou  outros  retoques  feitos
digitalmente.

2.6- Cada participante deve estar ciente de que somente poderá enviar fotos de
sua autoria,  sendo expressamente proibido o envio de fotos cujo direito  de
titularidade seja de terceiros.

        3. Das Inscrições e prazos

3.1- As inscrições das fotografias poderão ser feitas do dia 06 de Novembro a
12 de Novembro;

3.2-  O  participante  deverá  enviar  um  e-mail  para
concursophotosecea@gmail.com,  com  o  assunto  “Fotos  -  Seu  olhar  sobre
Crateús”  e  especificar  no  e-mail  seu  nome  completo,  CPF,  número  de
matricula, curso e a descrição da imagem enviada (poucos caracteres);

3.2- As imagens deverão ser anexadas no e-mail em formato JPEG na melhor
resolução possível, se porventura o participante enviar duas imagens, deverá
enumerar as imagens e só assim fazer a descrição;
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3.3- As fotos ficarão disponíveis no site do evento para votação no período de
13 de Novembro a 22 de Novembro de 2017.

3.4- Não será disponibilizado o nome do autor junto à fotografia no período de
votação das imagens a fim de manter uma parcialidade;

4.  Da premiação e Considerações finais

4.1- As dez fotografias mais votadas serão expostas durante a realização do II 
ECEA;

4.2- O autor da fotografia mais votada será anunciado durante a cerimônia de 
premiação do evento;

4.3- Ao se inscrever, os participantes autorizam automaticamente a comissão 
organizadora do ECEA a expor suas imagens no site do evento e também nas 
redes sociais;

4.4-  Casos  omissos  a  este  regulamento  serão  resolvidos  pela  Comissão
Organizadora do Concurso;


