Escola de Minas – 140 anos
Concurso de Fotografia
Tema:
Escola de Minas – Vida estudantil – Repúblicas

A Escola de Minas realizará entre os meses de julho a outubro de 2016 um concurso de
fotografia como parte das comemorações pelos seus 140 anos de fundação, com o tema “Escola
de Minas – Vida estudantil – Repúblicas”.
1 – PARTICIPAÇÃO
1.1. O concurso é aberto a toda a comunidade da Escola de Minas da Universidade Federal de
Ouro Preto, incluindo docentes e técnicos-administrativos em educação, ativos ou não,
estudantes e egressos de todos os cursos da Escola de Minas nos níveis de graduação,
especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
1.2. Cada participante poderá concorrer com, no máximo, três fotografias autorais, fruto de
registros envolvendo os espaços da EM Campus Morro do Cruzeiro, EM Praça Tiradentes,
repúblicas estudantis de alunos da EM e outros espaços da cidade de Ouro Preto, relacionados ao
tema.

1.2 - Inscrição
1.2.1. Podem ser inscritas fotografias em cor ou em preto e branco, em formato JPEG e RGB, em
resolução que permita a ampliação até 30x40cm, que deverão ser entregues em CD, juntamente
com a ficha de inscrição (modelo anexo).
1.2.2. No CD deverá constar apenas o CPF do fotógrafo. Somente na ficha de inscrição deverá
constar o nome completo. Esse procedimento tem por objetivo a não identificação do autor no
momento da seleção.
1.3. – Data e local de inscrição:
As inscrições serão realizadas na Diretoria da Escola de Minas – Campus Morro do Cruzeiro, no
período de 15 a 19 de agosto de 2016, de 8h30min às 11h e de 14h às 16h.
2 – COMISSÃO AVALIADORA
A Comissão Avaliadora é composta por Dimas Dario Guedes, José Eduardo Carvalho Monte,
José Fernando Miranda, Leonardo Homssi Borges e Paulo Marcos de Barros Monteiro.

3 – PRÊMIOS
3.1. Será oferecida a seguinte premiação:
1º colocado: um notebook
2º colocado: um tablet
3º colocado: um HD externo

3.2. Todos os participantes receberão certificado de participação.
4 – DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. A relação dos vencedores será divulgada no dia 23 de setembro de 2016, no site da Escola
de Minas (http://em2.ufop.br/). A cerimônia de entrega da premiação será no dia 7 de outubro de
2016, no Salão Nobre da Escola de Minas Praça Tiradentes.
4.2. As fotografias premiadas e outras selecionadas, em quantidade a ser definida pela Comissão
Avaliadora, serão objeto de exposições no hall de entrada da EM Campus Morro do Cruzeiro e
no Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto, durante o II FCTEM.
4.3. As fotografias inscritas serão incorporadas ao acervo da Escola de Minas e poderão ser
utilizadas em projetos culturais e/ou em campanhas de divulgação da Unidade.
4.4. É vedada a participação dos componentes da Comissão Avaliadora no concurso.
4.5. As decisões da Comissão Avaliadora são soberanas.
4.6. A inscrição no concurso implica a aceitação do presente regulamento e a cessão do uso das
imagens, mediante divulgação dos créditos.
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FICHA DE INSCRIÇÃO:
Nome do fotógrafo:
Endereço:
Bairro:
Estado:

Cidade:
CEP:

Tel:

E-mail:
CPF.:

Quantidade de fotos:
Data da inscrição:
Contato: em@em.ufop.br

........................................................................................................................................
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RECIBO DE INSCRIÇÃO
Fotógrafo: ____________________________________________________________
CPF.: _________________________ Nº de fotografias: __________
Ouro Preto, ______ de agosto de 2016.

________________________________________________
Assinatura do fotógrafo
________________________________________________
Assinatura e carimbo do recebedor

