
 

 

– CONCURSO DE FOTOGRAFIA – 

“Natureza em meu quintal” 

REGULAMENTO 

 

PROPOSIÇÃO 

 O I Concurso de Fotografia “Natureza em meu quintal”, organizado pelo Grupo de Estudos 

Ecocríticos - GECO (UFPR/UTFPR), registrado como Projeto de Extensão Universitária junto ao DEPEX, da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná e regulado pelo presente instrumento, tem como objetivo 

incentivar a arte e o registro fotográfico de elementos da natureza presentes no ambiente “doméstico”, 

como forma de propor uma reflexão sobre o lugar do ser humano na natureza, além de divulgar as 

pesquisas e atividades realizadas pelo grupo.  

 A reflexão crítica sobre a arte (neste caso a fotográfica) do ponto de vista ecológico, vislumbra 

um interessante viés no contexto da atual pandemia: a possibilidade de compreender o ambiente 

privado do lar, também como ambiente constituinte da "natureza", por meio do qual se pode 

ressignificar as práticas ecológicas e de socialização. 

 Para efeito do presente concurso, entende-se por “ambiente doméstico” os ambientes internos 

de uma casa, seu quintal, pátio, varanda, sacada, jardim, horta, roças, capoeiras, matas e cursos d’água 

desde que comportadas nas cercanias de habitações em áreas urbanas ou rurais, bem como a paisagem 

que se possa captar a partir deste local privado. 

 Serão aceitas imagens feitas a partir do mês de maio de 2020 até a data de encerramento das 

inscrições, ou seja, fotografias tiradas no contexto de distanciamento social e reclusão, que tenham 

motivado ou venham a motivar um olhar mais acurado para a “natureza” comportada no ambiente 

privado ou possível de acessar a partir desse ambiente. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 As imagens submetidas, com autoria devidamente identificada, serão arquivadas num banco de 

dados e poderão ser utilizadas apenas para fins de divulgação institucional por meio da mídia impressa 

ou eletrônica, além do próprio site do GECO. A simples submissão do material ao concurso implica a 

tácita aceitação dos termos contidos neste regulamento e a automática cessão dos direitos sobre as 

imagens para eventual uso não comercial. Fica estabelecido que, sempre que as fotografias forem 

utilizadas, será divulgada, também, a respectiva autoria da imagem; 

 



 

1. DA ELEGIBILIDADE  

1.1 Poderá participar deste concurso qualquer pessoa física, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) 

anos completos até a data de inscrição; 

1.2. Será vedada a participação de membros da comissão organizadora do concurso. 

2. DAS CATEGORIAS  

2.1 Considerando-se o tema geral “Natureza em meu quintal”, cada imagem poderá ser inscrita no 

concurso em apenas uma da três categorias, abaixo descritas: 

Categoria 1- Apartamentos: para imagens tomadas a partir de apartamentos ou áreas comuns de 

condomínios de prédios, como jardins e playgrounds, bem como a paisagem que se possa avistar desses 

pontos. 

Categoria 2 - Casas: para imagens tomadas a partir de casas, incluindo-se as áreas externas do imóvel, 

jardins e quintais, bem como áreas comuns de condomínios de casas e a paisagem que se possa avistar 

desses pontos. 

Categoria 3 - Áreas rurais: para imagens tomadas a partir de casas em áreas rurais, incluindo-se as áreas 

externas do imóvel, jardins, quintais, pátios, plantações, matas, bem como áreas comuns de 

condomínios de casas em áreas rurais e a paisagem que se possa avistar desses pontos. 

A comissão julgadora, na impossibilidade de verificação de veracidade, se fiará no bom-senso e boa-fé 

dos participantes, tomando por princípio que todos os concorrentes enviarão material oriundo 

exclusivamente de seu ambiente doméstico e produzido para fins deste certame.  

Serão desclassificadas apenas fotos notoriamente tomadas a partir de ambientes não considerados 

domésticos, a critério da comissão julgadora. 

3. DA COMISSÃO JULGADORA 

3.1 A Comissão Julgadora do presente concurso será constituída por ao menos três profissionais da área 

de fotografia, professores das Universidades as quais o GECO está vinculado 

4. DA PREMIAÇÃO 

4.1 Os primeiros colocados de cada categoria receberão, sem quaisquer ônus, 2 livros sobre temáticas 

voltadas para a ecologia e educação ambiental. Os segundos e terceiros lugares de cada categoria 

receberão 1 livro. Todos os participantes receberão certificados de participação em Evento de Extensão, 

emitidos pela UTFPR. Os livros que serão utilizados como premiação, fruto de parceria do GECO com a 

Editora Vozes e Editora Appris, estarão discriminados no site do grupo. 

4.2 A critério da Comissão Julgadora poderá ser atribuído um “Prêmio Especial do Juri”, independente 

das categorias, que fará jus a receber 2 livros.  

 



 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 A inscrição é gratuita e deverá ser feita no período de 01 de Julho a 10 de agosto de 2020, 

exclusivamente através do e-mail geco.ecocritica@gmail.com; 

5.2 Cada participante poderá inscrever-se em apenas uma categoria, com envio de até 3 (três) imagens; 

5.3 Para se inscreverem, os interessados elegíveis deverão, conforme período indicado no item 5.1, 

enviar um e-mail para geco.ecocritica@gmail.com, indicando os seguintes dados pessoais: nome 

completo, endereço com CEP, CPF, e-mail, número do telefone celular com DDD. As imagens devem ser 

anexadas neste mesmo e-mail seguindo os passos dos itens 6. 

5.3.1. Os dados informados pelos participantes serão utilizados apenas para a realização, condução e 

conclusão do presente concurso. 

5.3.2. O fornecimento de informações falsas e/ou incorretas e/ou incompletas no cadastro poderá 

implicar na desclassificação do participante, a qualquer momento. 

6. DAS IMAGENS 

6.1 As imagens, considerado o tema “Natureza em meu quintal”, podem ser produzidas por qualquer 

tipo de câmera e devem ser enviadas na resolução mínima de 1280x720 pixels. Não há limite de 

resolução, desta forma é recomendável enviar o arquivo em máxima qualidade para facilitar a avaliação 

das imagens. Em caso de arquivos pesados que não sejam suportados no mesmo e-mail, o participante 

poderá enviar mais de uma mensagem contendo os anexos separadamente ou por meio de plataformas 

de transferência de arquivos (recomenda-se o https://wetransfer.com/ ). 

6.2 Após conclusão do cadastro e envio da fotografia a mesma não poderá, em nenhuma hipótese, ser 

substituída pelo participante. 

6.3. As fotografias enviadas deverão ser de autoria do próprio participante e não poderão conter 

imagens que incitem a violência. 

6.4 Serão desclassificadas as fotografias que fizerem referências desonrosas a pessoas, locais, obras 

culturais ou quaisquer outras protegidas por direitos autorais. 

6.5 Os participantes serão desclassificados automaticamente em caso de fraude comprovada, podendo 

responder por crime de falsidade ideológica ou documental. 

6.6 As imagens deverão ser enviadas nos formatos JPEG, sendo que o nome do arquivo deverá conter 

nome e sobrenome do autor, o número da categoria (de 1 a 3) e o título da imagem como no exemplo: 

CarlosSilva1Por_do_sol.jpeg.   

6.7 Imagens que contenham pessoas nitidamente identificadas e reconhecíveis, deverão ser enviadas 

junto com uma autorização assinada pela pessoa fotografada aprovando o uso da imagem pelo 

fotógrafo e pelo presente concurso. 
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6.8 Ao aceitar o Regulamento, o autor autoriza o Grupo de Estudos Ecocríticos a utilizar futuramente 

suas imagens conforme justificado no início desse Regulamento;  

6.9 O autor receberá um e-mail de confirmação após a efetivação de sua inscrição, desde que as 

imagens estejam de acordo com os requerimentos do presente regulamento. Todas as imagens a serem 

apreciadas pela Comissão Julgadora serão identificadas apenas pelas legendas (título da imagem) 

previamente estipulada pelo autor, salvaguardando assim as suas informações originais e a identidade 

do autor para que o julgamento seja o mais imparcial possível. 

7. DA ESCOLHA DAS IMAGENS VENCEDORAS 

7.1 Todas as fotografias enviadas durante o período de inscrição e desde que aceitas na forma 

especificada neste Regulamento, serão submetidas à análise de uma Comissão Julgadora, que escolherá 

as 3 (três) melhores fotografias em cada categoria, relacionadas ao tema proposto. 

7.2 O julgamento das fotografias recebidas será realizado por uma Comissão Julgadora composta por, 

no mínimo, 3 (três) jurados, em data a ser definida após o término das inscrições. 

7.3 Fica esclarecido que a decisão desta Comissão será considerada soberana, irrevogável e irrecorrível. 

7.4 Os parâmetros que serão utilizados pelos profissionais que efetuarão o julgamento e escolha das 3 

(três) melhores fotografias de cada categoria serão adequação ao tema, originalidade, criatividade e 

qualidade técnica. 

7.5. A divulgação das fotos e dos nomes dos autores vencedores será feita na primeira quinzena do mês 

de outubro através do site http://www.grupoecocritico.com.br 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 O GECO não se responsabiliza por informações falsas, imagens não autorizadas por coautores ou 

falsa autoria dos arquivos enviados, cabendo esta responsabilidade exclusivamente ao participante. 

8.2 Os casos omissos neste regulamento serão objeto de deliberação pela Comissão Organizadora do 

certame. 

 

 

Curitiba, 15 de Junho de 2020 

 

 A COMISSÃO ORGANIZADORA 
Grupo de Estudos Ecocríticos - GECO 

http://www.grupoecocritico.com.br/

