
CONCURSO E EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 

 

CLICK ANIMAL: UMA LENTE INTER 

ESPÉCIES  
 

OBJETIVO  

A fotografia é um veículo de comunicação, talvez mais contundente que qualquer outro. A 

imagem conta histórias, revela emoção, comunica. 

O grupo de estudos Metamorfoses oferece o presente concurso fotográfico com o intuito de 

captar e divulgar as situações vivenciadas pelos animais de Santiago, tanto domésticos quanto 

silvestres e a integração com o homem. 

 

TEMA 

Captar imagens urbanas ou rurais de animais domésticos ou silvestres, em situação de risco ou 

de bem estar, e a inter-relação com o homem. 

 

PARTICIPAÇÃO 

O Concurso de Fotografia “Click animal: uma lente inter espécies”, promovido pelo grupo de 

estudos Metamorfoses, do curso de Direito da URI, campus Santiago, é aberto a fotógrafos 

amadores ou profissionais, acadêmicos da URI ou pessoas da comunidade, com idade a partir de 

16 anos. 

a) Poderão ser fotografadas apenas imagens de animais da região de abrangência da URI, 

visando retratar a situação de vida destes animais. 

b) Todo autor, ao inscrever sua obra para participar deste concurso, assume, particular, pessoal e 

exclusivamente, toda e qualquer responsabilidade civil e/ou penal, relacionada com pessoas, 

animais e/ou objetos retratados nessa obra, decorrentes da concepção, criação ou divulgação da 

imagem inscrita. 

c) Cada fotógrafo poderá participar com, no máximo, 02 (duas) fotos. 

d) Cada participante só poderá ser premiado uma única vez. 

 

INSCRIÇÃO 

As inscrições serão feitas exclusivamente por email até o  

dia 17 de abril de 2015. Não serão aceitas fotos entregues pessoalmente. 

Endereço de email para envio das fotos em anexo: 

astrid.heringer@gmail.com 

 

MATERIAL 

Poderão ser enviadas somente fotos digitais: preto e branco e /ou coloridas. 

a) Devem ser enviadas em anexo no formato JPG, no tamanho 

mínimo de 25x38cm, em 300 dpi de resolução; 

b) Cada arquivo deverá ser nomeado com a seguinte informação: nome do participante. Ex: 

josedasilva_1.jpg 

c) Nas fotos não deverá constar o Nome do autor; 

d) O material deverá ser enviado por email juntamente com o nome do participante, data de 

nascimento, número do RG, endereço e telefone, título da fotografia e 

local de onde foi realizada a fotografia. 

 

SELEÇÃO 

A seleção das fotos levará em consideração critérios de qualidade técnica, aspectos da 

composição e beleza estética e crítica ambiental. 



a) Serão escolhidas as melhores fotos para compor uma exposição “Foco animal: uma lente inter 

espécies” e serão premiadas 3 (três) fotografias, de autores distintos. 

b) A divulgação dos selecionados para a exposição será realizada no dia 08 de maio de 2015, no 

encerramento do III Seminário Internacional do Curso de Direito. 

c) O nome do autor da foto será citado em qualquer exposição da imagens enviada pelo 

concurso. 

 

JULGAMENTO 

 

As fotos serão escolhidas através de votação na página do curso de Direito no facebook. As três 

fotos mais curtidas serão as ganhadoras do concurso.  

Os ganhadores serão notificados por e-mail ou telefone até 02 dias antes da premiação. A 

premiação será realizada durante a abertura da exposição no dia 20 de maio de 2015, no hall do 

prédio 01. 

 

PREMIAÇÃO  

1º lugar: 01 porta retrato-digital e uma camiseta da campanha Adote um Anjo; 

2º lugar: Livro e uma camiseta da campanha Adote um Anjo; 

3º lugar: uma camiseta da campanha Adote um Anjo. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) Todos os participantes do concurso asseguram, desde já, que são os detentores dos direitos autorais 

relativos à sua respectiva obra, mas permitem o uso pelo Concurso para a divulgação na exposição “Click 

animal: uma lente inter espécies” e nas mídias eletrônicas e impressas
1
. 

b) O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itens deste 

Regulamento. 

                                                           
1
 Para fins de publicação e divulgação os promotores poderão reproduzir as fotografias com alguns recortes para 

adequar a imagem à mídia. 


