
1- O 1º Concurso Fotográfico Cultural Memória Catarina é promovido pelo grupo 
de estudos Fotograma dos cursos de Comunicação Social da Universidade do Vale do 
Itajaí (Univali), pelo grupo de pesquisa Monitor de Mídia, do curso de Jornalismo da 
Univali, com apoio da Editora Photos. O concurso é aberto a todos os acadêmicos de 
graduação da Universidade do Vale do Itajaí. 
 
2 - O tema do Concurso Memória Catarina é “Formação étnica em Santa Catarina: 
memórias, contos e tradições”, com o objetivo de dar ao fotógrafo um amplo campo 
criativo, envolvendo monumentos, gente, manifestações folclóricas, culturais, artísticas, 
sociais, entre outras, em território catarinense. 
 
3 - O Concurso não será dividido em categorias, portanto, serão aceitas fotografias em 
formato analógico e/ou digital. As fotos devem ser em P&B (ainda que o arquivo 
original seja colorido).  
 
4 - Cada participante poderá enviar no máximo duas fotos. 
 
5 - As fotos devem vir acompanhadas da Ficha de Inscrição (apêndice 1), na qual os 
inscritos informarão os seguintes dados: nome completo do autor, endereço completo, 
telefone de contato, e-mail e o pseudônimo do autor, o qual também estará identificado 
no verso das fotos. O nome do autor só pode aparecer na ficha de inscrição, as fotos que 
estiverem identificadas pelo nome em vez do pseudônimo serão automaticamente 
desclassificadas. 
 
6 - Todos os trabalhos apresentados deverão estar de acordo com o tema do concurso, e 
serem inéditos. Portanto, não podem ter sido publicados em qualquer veículo de 
comunicação ou premiados em outros concursos. 
 
7 - As fotos deverão ter tamanho mínimo de 20 x 25 cm e máximo de 20 x 30 cm. 
Tamanhos intermediários, que sejam menores e/ou maiores que os limites mínimo e 
máximo estipulados, não serão aceitos. Não será permitido nenhum outro tipo de papel, 
apenas o fotográfico. Fotografias manipuladas digitalmente, com evidências de uso de 
artifícios de alteração drástica do original ou ainda que não atendam ao Regulamento do 
Concurso também serão excluídas pela Comissão Julgadora. 
 
8 - Os originais (negativo e/ou arquivo digital) devem ser apresentados pelos autores 
para comprovação de obra inscrita. Eles devem ser enviados juntamente com a 
inscrição.  
 
9 - As fotos inscritas não serão devolvidas. 
 
10- As fotos deverão ser entregues em envelope lacrado na sala do grupo de pesquisa 
Monitor de Mídia, na Univali, bloco 12, sala 205, de segunda a sexta no horário das 
13h30min às 18h30min ou na coordenação dos cursos de Comunicação Social, bloco 
12, sala 305, de segunda a sexta das 8h30min às 11h30min. A organização do concurso 
não se responsabilizará por extravios que possam ocorrer eventualmente com as fotos 
que não forem entregues em mãos diretamente pelo autor. Não serão aceitas fotos 
enviadas pelo correio. 
 



11 - As fotos do Concurso Memória Catarina serão usadas única e exclusivamente para 
a divulgação do evento em revistas, jornais e sites para divulgação jornalística; nos sites 
da Univali e Editora Photos e em exposições. Nenhuma foto fará parte de qualquer tipo 
de banco de imagens para comercialização nem será usada em publicidade, a não ser 
com a autorização do autor, detentor dos direitos patrimoniais e morais sobre a obra 
inscrita. 
 
12 - O encaminhamento das fotos deverá ser feito entre 25 de agosto e 30 de setembro 
de 2009. Em 09 de outubro de 2009 serão anunciados os cinco finalistas e em 13 de 
outubro será realizada a premiação, com local e data a serem definidos posteriormente 
pela organização do concurso. 
 
13 - Serão premiados os autores das duas melhores fotos. O primeiro lugar ganhará um 
celular LG GM205-MUSIC, uma assinatura de uma das revistas da Editora 
Photos durante 12 meses e um certificado de participação no concurso. O segundo 
colocado receberá uma assinatura de uma das revistas da Editora Photos durante 
12 meses e um certificado de participação. Os outros três finalistas (3º, 4º e 5º lugar) 
receberão certificados de participação. 
 
15 - Uma Comissão Julgadora será responsável pela escolha das fotos premiadas. A 
escolha desta Comissão será feita pela equipe organizadora, com a participação de 
fotógrafos profissionais de experiência comprovada. 
 
16 - A participação neste Concurso implica a total aceitação das regras deste 
Regulamento. Cada participante, ao preencher a Ficha de Inscrição, deverá assinar e 
datar a declaração que nela consta. Sem a assinatura, a inscrição será considerada 
inválida. 
 
17 – É vetada neste concurso a participação de acadêmicos integrantes dos grupos 
Fotograma e Monitor de Mídia, bem como funcionários da Editora Photos. 
 
18 - A Comissão Julgadora é soberana para avaliar e decidir sobre os casos omissos 
neste Regulamento. 
 

 

Itajaí, 25 de agosto de 2009 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊ:DICE 1 – FICHA DE I:SCRIÇÃO 

 

Nome Completo:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

RG/CPF:______________________________________________________________ 

Curso: ________________________________________________________________ 

Período: _____________________________ Idade: ____________________________ 

Pseudônimo: ___________________________________________________________ 

 

Endereço:______________________________________________________________ 

Complemento: _________________________ Bairro: __________________________ 

CEP: ____________-______ Cidade: ________________________________________ 

Estado: ________ Telefone de Contato: (____) ________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________ 

Número de Fotos Enviadas: ______________ 

Analógica: _____________ 

Digital: ________________ 

 

Atenção: Não escreva nada no verso das fotos. Cole uma etiqueta no verso de cada uma delas e informe o 

pseudônimo do autor e se a imagem foi feita com filme negativo (P&B) ou se é uma captura digital. Não 

identifique sua foto pelo nome sob pena de ser desclassificado. 

 

Declaro que li com total atenção e aceito todas as condições previstas no Regulamento 

do 1º Concurso Cultural Fotográfico Memória Catarina 

Local: _____________________________________________ Data: ____/____/2009 

 

Assinatura:  

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 


