
 

EDITAL 

I Exposição Cultural Fotográfica 

1. TEMA: Dia da Terra 

2. DO OBJETIVO: Apresentar as belezas da natureza e sua fragilidade, vista através dos olhos dos acadêmicos da 
Faculdade Guairacá.   

3. DA PARTICIPAÇÃO: Todos os acadêmicos devidamente matriculados na Faculdade Guairacá.  

4. DA FOTOGRAFIA:  

 4.1. A fotografia deverá ser inédita, de autoria do participante da exposição, em qualquer estilo e captada 
com qualquer equipamento (câmera, celular, tablet, etc), desde que em conformidade com a temática do 
concurso. 

  4.2. Deverá ser enviada através do email: Exposicaofotografica@hotmail.com  em formato JPEG, com 
tamanho máximo de 7MB (sete MB) com o nome completo do acadêmico, curso e período. 

  4.3. Cada participante poderá enviar apenas uma foto. 

5. DA INSCRIÇÃO: 

 5.1. Não haverá um formulário para inscrições, os acadêmicos interessados em participar da exposição 
deverão encaminhar as fotos entre as datas 24/03/2015 até o dia 17/04/2015.  

 5.2. Não serão aceitas fotografias enviadas após a data limite. 

6. DA AVALIAÇÃO: 

 6.1. A comissão cultural formada pelo 5°período do curso de Ciências Biológicas juntamente com a 
professora Ana Carla Mila Primak irão selecionar  as fotos enviadas. As quais permanecerão em exposição 
durante toda a noite na entrada da Faculdade Guairacá.  

 6.2. Serão automaticamente desclassificados os trabalhos que não contiverem título, estiverem fora dos 
padrões solicitados, bem como aqueles que caracterizarem cópia ou plágio.  

 6.3. As fotografias serão avaliadas prezando sempre pela originalidade e criatividade. 

7. DA PREMIAÇÃO: Não haverá premiação, as fotos escolhidas ficaram em exposição contendo o nome do autor, 
curso e período, para que os demais acadêmicos da Faculdade Guairacá possam admirar o trabalho.   

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 8.1. Os candidatos, ao participarem deste concurso ficam cientes que renunciam a qualquer pagamento a 
título de direitos autorais das fotos inscritas nesta exposição, tomando desde já ciência que estas poderão 
ser publicadas ou expostas a título de divulgação e promoção da Faculdade Guairacá. Serão publicadas no 
site http://fabioprimak.wix.com/sabioguairaca e no site da Faculdade Guairacá. 

 8.2. As decisões da comissão julgadora é soberana e irrecorrível. 

 8.3. Qualquer duvida referente à exposição, procurar os alunos do 5°período de Ciências Biológicas, pois a 
atividade faz parte do cronograma da disciplina de Fundamentos da Educação Ambiental, ministrada pela 
Prof. Ana Carla Mila Primak. 

 

 

“A arte de fotografar não esta no equipamento e sim no olhar do fotografo” 

“A beleza da fotografia não esta no equipamento, esta no olhar de quem admira e a clica” 

mailto:Exposicaofotografica@hotmail.com
http://fabioprimak.wix.com/sabioguairaca

