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1. O Concurso
Este concurso faz parte da UTFest 2015 do câmpus Ponta Grossa da UTFPR. A UTFest
2015 objetiva oportunizar aos alunos e servidores a chance de revelar seus talentos em
diversas áreas culturais, assim como a troca de experiências e o entretenimento em geral.

2. Objetivo
Este concurso tem por objetivo retratar o dia a dia, os espaços e as pessoas que fazem
parte da universidade sob a temática “Tecnológica: a nossa Universidade”. De caráter
eminentemente artístico e cultural, o concurso pretende incentivar a coleta e preservação
das imagens que são parte do cotidiano do câmpus Ponta Grossa da UTFPR. Objetiva-se
também, através deste concurso, revelar novos talentos na área da arte fotográfica e
valorizar a importância da UTFPR na cidade de Ponta Grossa e nos Campos Gerais.

3. Participantes
3.1 Poderão participar deste Concurso toda comunidade interna e externa à UTFPR.
3.2 É requisito indispensável para a participação no presente Concurso que o fotógrafo
não seja profissional e que o trabalho a ser enviado seja inédito e não tenha sido exibido
publicamente.
3.3 Só participarão deste Concurso os candidatos que atenderem a todos os itens deste
Regulamento.

4. Inscrições
4.1 A inscrição é gratuita e deverá ser feita exclusivamente pela internet através do link

utfest.pg.utfpr.edu.br, no período de 22 de junho até 16 de agosto de 2015.
4.2 Após inscrição a(s) fotografia(s) deve(m) ser encaminhada(s), dentro do período de
inscrição, para o e-mail: cultura-pg@utfpr.edu.br, contendo o nome completo do autor,
descrição do local onde a fotografia foi realizada e interpretação da mesma.
4.3 Cada participante poderá concorrer com no máximo 3 fotografias.
4.4 Caso a fotografia contenha imagem de pessoas, objetos de propriedade de terceiros
ou obras intelectuais, o participante deverá encaminhar à organização, juntamente com a
fotografia, documento firmado com o respectivo titular de direitos relativos à imagem e/ou
à obra intelectual fixada e reproduzida na fotografia, contendo autorização de reprodução
da imagem e/ou da obra intelectual.

5. Especificações
5.1 As fotografias deverão ser encaminhadas em formato digital JPEG ou JPG.
5.2 Serão considerados apenas trabalhos executados exclusivamente para o Concurso e
inéditos ao público.
5.3 As fotografias poderão ser em preto e branco ou em cores; trabalhadas na
horizontalidade ou na verticalidade, sempre contemplando o tema definido: “Tecnológica:
a nossa Universidade”.
5.4 A resolução das fotos digitalizadas deverá ser de no mínimo 12 mega pixels e 300
DPI.
5.5 Não serão consideradas as obras:
a) que utilizem qualquer tipo de geração de imagem por meio de software e/ou vetorizado;
b) que configurem cópias ou adaptações de obras existentes;
c) de cunho pornográfico, que façam apologia ao uso de drogas ou que instiguem o
racismo.

6. Julgamento
6.1 Os trabalhos serão avaliados por banca julgadora formada por profissionais de
fotografiado ramo artístico e publicitário;

6.2 Os nomes dos integrantes da Comissão Julgadora serão mantidos em sigilo absoluto,
até o final do processo de seleção do Concurso.
6.3 A Comissão Julgadora tem total autonomia e liberdade de escolha, não cabendo
nenhum recurso contra as decisões referentes às obras selecionadas, sendo suas
decisões irreversíveis.
6.4 Os critérios de avaliação serão:(I) Criatividade na composição visual e adequação à
temática proposta;(II) Potencial de comunicação da temática; (III) Originalidade; (IV)
Qualidade técnica da obra fotográfica, incluindo:(a) Enquadramento, (b) Iluminação, (c)
contraste e (d) Cor;

7. Premiação
7.1 A divulgação dos resultados será realizada em cerimônia conjunta com os demais
concursos no dia 04 de setembro de 2015, a partir das 17 horas no Centro de
Convivência do câmpus.
7.2 Todos os candidatos serão premiados com um certificado de participação.
7.3 Os candidatos que alcançarem até o 3º (terceiro) lugar serão premiados com um
troféu em acrílico.
7.4 Os trabalhos premiados serão expostos juntamente com as demais obras vencedoras
dos concursos da UTFest 2015;

8. Disposições Finais
8.1 Ao se inscrever neste Concurso os participantes estarão tacitamente de acordo com
todas as regras deste Regulamento.
8.2 Ao se inscrever os participantes aceitam e autorizam a divulgação de seus nomes e
imagens, bem como a utilização dos mesmos, para divulgação ou conforme entenda a
Comissão Organizadora da UTFest.
8.3 A Comissão Organizadora poderá deixar de analisar total ou parcialmente as
fotografias
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8.4 Ao se inscrever, o participante declara que é autor da imagem enviada para este
Concurso, respondendo penal e civilmente por esta informação, isentando os
Organizadores de qualquer responsabilidade.
8.5 As imagens das obras premiadas poderão ser utilizadas indefinidamente pela
Instituição, sendo que as obras ficarão à disposição da mesma para realização de
exposições organizadas e/ou autorizadas por ela.
8.6 Os participantes serão os únicos responsáveis pelas informações que fornecerem no
âmbito deste Concurso, pelas declarações que prestarem, e pela utilização indevida de
direitos autorais e conexos dos trabalhos enviados, respondendo integralmente por
eventuais danos.
8.7 Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora.

Ponta Grossa, 22 de junho de 2015.
Comissão Organizadora UTFest 2015
UTFPR

