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De 02 a 31 de maio de 2017

I CONCURSO DE FOTOGRAFIAS
“A BIBLIOTECA E SEUS USUÁRIOS”

REGULAMENTO

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O I concurso de fotografias tem como tema  A BIBLIOTECA E SEUS USUÁRIOS.

Promovido  pela  Biblioteca  Central  Zila  Mamede  (BCZM),  tendo  como  foco  os

ambientes  internos,  externos  e  entornos  da  mesma.  O  concurso  é  parte  das

comemorações alusivas aos 58 anos da BCZM que acontecerão durante o mês de maio

de  2017.  O  I  Concurso  de  Fotografias  é  aberto  a  toda  comunidade  acadêmica  da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), composta por alunos dos cursos

técnicos,  de  graduação,  pós-graduação,  docentes,  técnicos  administrativos  e

terceirizados, não havendo distinção entre fotógrafos amadores ou profissionais. 

1.2 Cada inscrito poderá participar com uma foto. 

1.3 O participante poderá ser premiado somente uma vez. 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período de 08/05/2017 a

21/05/2017, até às 23h:59min. da seguinte forma: 

2.2  O  interessado  deverá  efetuar  sua  participação  no  I  CONCURSO  DE

FOTOGRAFIAS  fazendo  a  inscrição  através  do  e-mail  concurso@bczm.ufrn.br,

constando,  nome  do  candidato,  categoria  (aluno,  professor,  servidor  efetivo  ou

terceirizado) e matrícula da UFRN. Caso não possua a matrícula, fornecer o número da

carteira de identidade. 

2.3 A foto digital deve ser anexada no formato JPG/JPEG, com boa resolução (1,5 MB),

sem montagens ou ajustes drásticos. 



3 DO JULGAMENTO 

3.1  A foto  enviada,  que  atenda  às  disposições  do  regulamento,  será  analisada  pela

comissão julgadora composta por fotógrafos profissionais. 

3.2 As fotos concorrentes serão expostas na fanpage  da BCZM, no facebook, e serão

submetidas a apreciação da comunidade que elegerá as melhores através do número de

curtidas.

3.3 As treze melhores fotografias receberão premiações. 

3.4  As  100  (cem)  fotos  mais  curtidas  participarão  de  uma  exposição  no  final  do

concurso. 

4 DA PREMIAÇÃO

4.1 O primeiro lugar será agraciado com um crédito no valor de 200,00 (duzentos reais)

para a aquisição de livros na COOPERATIVA CULTURAL, localizada no Centro de

Convivência, da UFRN; 

4.2 O segundo e terceiro lugares receberão livros voltados para a temática fotografia, de

autoria de renomados fotógrafos regionais, com respectivos autógrafos.

4.3  As  dez  fotos  mais  curtidas  no  facebook  receberão  “menção  honrosa”  e  serão

contempladas com uma impressão em tamanho pôster e participarão de uma exposição

no espaço físico da BCZM no período de 29/05/2017 a 10/06/2017. 

5 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO 

5.1 A divulgação dos  resultados  será feita  no dia  29/05/2017 através  dos  canais  de

comunicação da BCZM (facebook, twiter, Portal SISBI e página da BCZM) 

5.2 As premiações para o 1º, 2º e 3º lugares serão entregues no dia 29/05/2017 às 19h na

BCZM. O evento contará com a participação de fotógrafos profissionais.

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Todos os participantes do concurso asseguram, desde já, que são os detentores dos

direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra, mas permitindo o uso

pelo concurso para a divulgação em mídias eletrônicas e impressas. 

6.2 Os casos não previstos, bem como quaisquer dúvidas ou reclamações serão julgados

em única instância pela comissão de marketing da BCZM.

6.3  Este  concurso  é  exclusivamente  cultural,  sem qualquer  modalidade  de  sorte  ou

pagamento pelos participantes. 



6.4 Serão sumariamente excluídos os participantes que submeterem material fora das

especificações  recomendadas  e/ou  cometerem qualquer  tipo  de  fraude  comprovada,

ficando ainda, sujeitos à responsabilização legal. 

6.5  Não poderão  participar  do  concurso  os  membros  da  comissão  de  marketing  da

BCZM. 

6.6 Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser

encaminhadas ao e-mail: concurso@bczm.ufrn.br. 

6.7 O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar,  a

critério da organização, a desqualificação da fotografia inscrita, e, consequentemente,

do respectivo participante. 

6.8 O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os

itens deste regulamento.

6.9 A BCZM não se responsabiliza por  quaisquer  comentários  postados na  fanpage

BCZM a respeito das fotografias.


