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REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS DE ENGENHARIA, 

AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS MARINGAENSE 
 

1. TEMA DO CONCURSO:  

70 ANOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS MARINGAENSE: 

MARINGÁ URBANA 

2. OBJETIVO 

2.1 Proporcionar aos fotógrafos amadores e profissionais oportunidade de registrar as obras 

das atividades da engenharia, agronomia e geociências maringaenses. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 O concurso é aberto aos fotógrafos de Maringá e região, sejam amadores ou profissionais; 

3.2 Não será permitida a participação de membros da comissão organizadora e julgadora; 

3.3 Somente serão aceitas fotografias inéditas feitas na cidade de Maringá; 

3.4 Cada participante poderá participar com no máximo cinco fotografias; 

3.5 Serão expostas no evento até 32 fotos; 

3.6 Em caso de haver mais de 32 fotografias inscritas, a comissão julgadora fará a seleção, 

independente se o candidato está concorrendo com uma ou mais fotografias; 

3.7 Não haverá taxa de inscrição; 

3.8 Não há restrição de idade para participação; 

3.9 As fotografias deverão ter autoria própria; 

3.10 Todas as fotografias, premiadas ou não, ficarão para acervo da AEAM, Prefeitura 

Municipal de Maringá e/ou CREA-PR, portanto não serão devolvidas, podendo ser 

utilizadas e reproduzidas pelos promotores do concurso, em qualquer forma, tempo ou 
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lugar, sem obrigação de cachês, taxas ou direitos para os autores, comprometendo se a 

publicar sempre o nome do autor dos trabalhos; 

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

itens deste Regulamento, inclusive no tocante a cessão dos direitos de imagens das 

fotografias e de si mesmos para divulgação no evento e em demais mídias; 

3.12 Os organizadores, bem como a comissão julgadora não se responsabilizam pelo uso de 

imagem das pessoas fotografadas, cabendo exclusivamente ao autor da fotografia obter as 

autorizações necessárias, bem como responder pelas implicações legais em caso de 

questionamentos judiciais ou extrajudiciais. 

3.13 Cada participante está ciente de que somente poderá enviar fotos de sua autoria, 

sendo expressamente proibido o envio de fotos cujo direito de titularidade seja de 

terceiros; 

3.14 Cada participante é responsável pelo envio das fotos e respectiva inscrição, e deverá 

responder por eventuais utilizações indevidas da foto que enviou, não cabendo aos 

organizadores do concurso nenhuma responsabilidade, tampouco indenização, em virtude 

do envio das fotos. 

 

4. INSCRIÇÕES E ENVIO DAS FOTOGRAFIAS 

4.1 As inscrições deverão ser realizadas através de ficha de inscrição própria para o concurso 

(anexa a esse regulamento), devidamente preenchida, e encaminhada via e-mail 

juntamente com as fotografias no endereço eletrônico: creamaringa70anos@gmail.com 

4.1.1 Dúvidas poderão sanadas pessoalmente na Inspetoria do Crea-PR em Maringá (Av. 

Bento Munhoz da Rocha Neto 1139, Zona 07), ou via telefone (44 3293-7200). 

4.2  Período de inscrição de 10 de agosto a 27 de agosto de 2017; 
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4.3 As fotografias não podem ter o nome do autor ou qualquer tipo de marcação que 

identifique a sua autoria. 

 

5. CATEGORIAS E FORMATO DA FOTOGRAFIA 

5.1 PROFISSIONAL: o participante deverá atuar na área fotográfica e deverá ter equipamento 

profissional para impressão de fotos 30 cm x 45 cm com ótima resolução; 

5.2 AMADOR: o participante deverá ser amador, podendo utilizar equipamento da sua escolha 

capaz de imprimir fotos 30 cm x 45 cm de ótima qualidade. 

 

6. PROCESSO DE JULGAMENTO 

6.1 O julgamento das melhores fotografias será feito pela Comissão Julgadora formada por 

membros da AEAM e do Núcleo de Fotografias de Maringá; 

6.2 A Comissão Julgadora é soberana e compete a ela avaliar e resolver os casos omissos neste 

regulamento, não cabendo recurso. 

 

7. PREMIAÇÃO  

7.1 Será premida a melhor fotografia de cada categoria; 

7.1.1 Profissional: 
- Capa da revista AEAM News, segunda edição; 
- Licença da Creative Cloud*, validade 1 ano; 
- Revelação de 15 fotos 30 cm x 60 cm; 
- Certificado Especial de Premiação. 
7.1.2 Amador: 
- Contra Capa da revista AEAM News, segunda edição; 
- Licença de um ano para um dispositivo do Norton Antivírus; 
- Revelação de 100 fotos 10 cm x 15 cm; 
- Álbum para 200 fotos; 
- Certificado Especial de Premiação. 
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7.2 A apresentação dos vencedores será no Teatro Calil Haddad na Av. Dr. Luis Teixeira 

Mendes, Zona 05-Maringá no dia 30 de agosto de 2017 aproximadamente às 21hrs. 

 

8. EXPOSIÇÃO 

8.1 Serão expostas até 32 melhores fotografias, no Teatro Calil Haddad, no dia 30 de agosto de 

2017, a partir das 18hrs, e posteriormente em demais locais de Maringá em exposição 

itinerante, durante o ano de 2017. 

 

9. PATROCINADORES 

Este concurso é patrocinado pelas seguintes empresas: 

 

 

*A Licença da Creative Cloud refere-se: 
� ADOBE PHOTOSHOP CC; 
� ADOBE AFTER EFFECTS CC; 
� ADOBE PREMIERE PRO CC; 
� ADOBE ILLUSTRATOR CC; 
� ADOBE INDESIGN CC; 
� ADOBE ANIMATE CC; 
� ADOBE DREAMWEAVER CC; 
� ADOBE EXPERIENCE DESIGN CC; 
� ADOBE MUSE CC; 
� ADOBE ACROBA T PRO DC; 
� APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: 
� Adobe Capture CC - capture inspirações e transforme-as em ativos prontos para produção, disponíveis em um 

navegador; 
� Adobe Comp CC - crie composições usando ativos e fonte autênticas; 
� Adobe Preview CC - visualize projetos móveis em dispositivos IOS.Adobe Photoshop Fix - retoques eficientes de 

fotos para dispositivos IOS; 
� Adobe Photoshop Mix - edição criativa de imagens em dispositivos móveis. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA EM COMEMORAÇÃO AOS 

70 ANOS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS MARINGAENSE 

 

 

 

 

 

Nome: 

CPF:           

        

Telefones contato: 

E-mail: 

Gostaria de participar na Categoria: 

o Profissional   

o Amador 

Declaro que estou de acordo com o regulamento conforme assinado abaixo: 

 

Maringá, _____ de Agosto de 2017 

 

_________________________________ 

Assinatura 


