
              

Concurso Fotográfico 

PAISAGENS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL 

REGULAMENTO 
 

    O Concurso Fotográfico PAISAGENS CULTURAIS DO RIO GRANDE DO SUL 

desenvolvido pelo Museu das Comunicações da URI em comemoração à 14ª Semana 

dos Museus cujo tema ‘’Museus e paisagens culturais’’ tem como objetivo valorizar 

a cultura e a diversidade paisagística do Rio Grande do Sul, por meio de fotografias, 

nas quais poderão ser mostrados os diferentes grupos sociais e o território/pampa 

gaúcho, assim como suas influências múltiplas em termos de arquitetura, culinária, 

costumes, vestimentas, artes e outros. 

Após o Concurso Fotográfico, será realizada uma Mostra das 12 melhores fotos no 

período de 16 a 20 de maio de 2016, no câmpus da URI Santiago. 

 
DOS PARTICIPANTES 
 
Artigo 1º: Toda a comunidade de Santiago e cidades vizinhas poderão participar. 
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
Artigo 2º: As inscrições estarão abertas do dia 11 de abril até 25 de abril, no seguinte 
horário: 14h às 17h. 
Artigo 3º: A inscrição deverá ser feita pessoalmente, no Museu das Comunicações da 
URI, localizado na Sala 1121, do prédio 09 ou na coordenação do curso de Letras. 
Junto com a foto, de tamanho 15 x 21 cm, deverão ser informados os seguintes dados 
do concorrente: Pseudônimo (nome fictício), RG, telefone de contato, e-mail, data e 
local da foto, nome da foto. 
Obs:  A foto deve ser original, isto é, não poderá conter efeitos. 
 O participante poderá mandar apenas uma foto. 
 
DA PREMIAÇÃO 
 
Artigo 4º: O 1º prêmio no valor de 200 reais só será entregue para a pessoa 
ganhadora. 
Artigo 5º: O 2º prêmio no valor de 100 reais só será entregue para a pessoa 
ganhadora. 
 
DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO 
 
Artigo 6º: Os participantes deverão autorizar a exposição de sua foto na Mostra 
Fotográfica que ocorrerá no dia da premiação e, posteriormente, no Museu das 
Comunicações da URI. 



Artigo 7º: O resultado final deste concurso e a solenidade para a entrega do prêmio 
serão realizados no dia 18 de Maio no Auditório da URI Santiago. 
 
COMISSÃO JULGADORA PARA A SELEÇÃO 
Artigo 8º: A seleção e premiação das fotografias serão realizadas por uma Comissão 

julgadora, composta por 3 membros, dentre eles, LUCAS ESMOLARK (fotógrafo 

profissional),  SONAIRA CANTERLE (jornalista) e MICHELE NOAL BELTRÃO 

(diretora acadêmica da URI) 

Artigo 9º: A exposição das 12 melhores fotos dos participantes do Concurso  
acontecerá no período de 16 a 20 nas dependências da URI Santiago e, 
posteriormente, no Museu das Comunicações para visita de alunos  das escolas. 
 
Artigo 10º: Os membros da Comissão Julgadora escolherão duas fotos que receberão 
prêmios. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 11º: Não poderão concorrer os membros da Comissão Organizadora e 
Comissão Julgadora. 
Artigo 12º: A premiação atribuída não será suscetível de recursos ou impugnações. 
Artigo 13º: A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo 
candidato, de todas as disposições deste regulamento. 
Artigo 14º: Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem às regras deste 
Regulamento. 
Artigo 15º: Fica obrigatória, em caso de imagens onde apareçam pessoas, a 
autorização de uso de imagem da pessoa fotografada. 
Artigo 16º: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 
Patrocínio: 
 
 

 


