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OBJETIVO: 

 

O Concurso Fotográfico “URI para se apaixonar”, tem como objetivo incentivar a 

arte da fotografia, oportunizando o reconhecimento de talentos da nossa 

universidade, bem como, o registro de diferentes olhares do Câmpus. 

 

 

1. Disposições gerais: 

 

1.1. A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos 

complementares de lentes, de filtros especiais, de ampliação, entre outros. Não serão 

aceitas fotografias que utilizarem recursos de software para melhorias e/ou alterações 

de imagens. 

 

1.2. Fica obrigatório, em caso de imagens onde apareçam pessoas, a autorização de 

uso de imagem da pessoa fotografada.  

 

1.3. Para o conhecimento de autoria das fotos, fica valendo o e-mail do (a) candidato 

(a), declarando ser ele o (a) autor (a) da fotografia.  

 

1.4. Cada participante poderá concorrer somente com uma foto. 

 

2. Das inscrições: 

 

As fotografias deverão ser enviadas via e-mail para imprensa@urisantiago.br  no 

período compreendido entre 10 e 23 de março de 2014. 

 

 

 

 

 

mailto:imprensa@urisantiago.br
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3. Do material: 

 

3.1. O material deverá ser enviado junto do nome e curso do participante, bem 

como, uma legenda descrevendo a imagem. 

Exemplo:  

Foto de NOME DO (A) ACADÊMICO (A) 

Curso:  

Legenda:  

Solicita-se também, que o participante envie e-mail e telefone para contato.  

3.3. A foto enviada deve conter apenas imagem relacionada ao Câmpus de 

Santiago. 

3.4. O encaminhamento da imagem implica na autorização para publicação por parte 

da instituição em meios de comunicação diversos, com os devidos créditos.  

3.5. As fotos deverão ter a resolução mínima de 1024x768. 

3.6. A foto deve ser colorida, em formato JPG. 

3.7. A foto encaminhada, que não se encaixar em algum dos pontos acima, será 

desclassificada.  

 

 

4. Da participação: 

 

Podem participar acadêmicos matriculados regularmente, neste primeiro semestre 

de 2014, da URI Câmpus Santiago. 

 

 

 

5. Da votação: 

 

5.1.As imagens participantes serão postadas no dia 24 de março na página do 

Facebook da URI Santiago, https://www.facebook.com/uri.santiago.1. O 

internauta deverá curtir a foto de sua preferência (preferencialmente que curta 

apenas uma foto). 
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5.2. As fotos que irão à votação não conterão o nome do autor, apenas a legenda. 

 

 

6. Da premiação: 

 

6.1. Será premiado o autor da fotografia mais curtida na página da URI Santiago, 

https://www.facebook.com/uri.santiago.1.Reforçando o período de votação: de 24 a 

31 de março. O (a) vencedor (a) receberá um certificado de participação e uma 

Câmera Digital. 

 

6.2. Nenhum valor será devido ao fotógrafo em razão da reprodução da fotografia, 

valendo a inscrição como autorização expressa.  

 

6.3. O Núcleo de Comunicação da URI entrará em contato para a entrega da 

premiação ao vencedor (a).  

 

6.4. Em caso de empate, a Direção da Universidade decidirá pela foto vencedora. 

 

7. Das disposições finais: 

7.1. Ao enviar sua foto, como forma de participação no concurso, o participante 

aceitará todas as disposições deste regulamento.  

 

7.2. Quaisquer dúvidas sobre o concurso, ou sobre o presente regulamento, devem 

ser encaminhadas ao e-mail: imprensa@urisantiago.br 

 

7.3. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com 

todos os itens deste regulamento. 

 

https://www.facebook.com/uri.santiago.1
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Santiago, RS, 10 de março. 

URI – Câmpus Santiago. 

 


