PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Departamento de Ciências Biológicas

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA XXIV JORNADA
DE BIOLOGIA DA PUC MINAS
TEMA: LIVRE / Natureza
PREMIAÇÃO: A SER DIVULGADA
INSCRIÇÃO: 13h00min horas do dia 28 de Setembro
REGULAMENTO:
01. O concurso de Fotografia da XXIV JORNADA DE BIOLOGIA é aberto a fotógrafos
amadores e avançados, que estejam inscritos no evento.
02. Cada participante poderá entregar até 02(duas) fotografias coloridas.
03. Não serão aceitas fotografias que já tenham sido publicadas, ou premiadas em outros concursos.
04. As fotos inscritas deverão ser entregues, pessoalmente, no CAMPUS DA PUC − Minas, na sala
de apoio da Biologia no prédio 24. Elas Deverão ser ampliadas (somente) no tamanho 20 x 30
cm e não devem ser montadas e nem ter retoques (arquivos originais). Deverão ser entregues
junto às fotografias os seus respectivos arquivos digitais ou slides / negativos.
05. Cada ampliação deve conter os seguintes dados: nome do fotógrafo, endereço completo,
telefone para contato. Informações sobre a foto, do tipo: Câmera utilizada, objetiva, filme,
abertura e tempo de exposição, além da ficha de inscrição correspondente ao(s) tema (s),
devidamente preenchida.
06. As fotos passarão por um júri nomeado pelo Departamento de Ciências Biológicas. E as decisões
do júri serão consideradas irrecorríveis e incontestáveis.
07. O resultado será anunciado no último dia do evento (01/10/2010) após a mostra das fotografias
inscritas no concurso.
08. As fotografias não premiadas serão devolvidas logo após o término da XXIV Jornada de
Biologia, na sala de apoio da Biologia no prédio 24 até o dia 31/10/2010. Já as premiadas
passam, instantaneamente, a fazer parte do acervo das fotografias das Jornadas, com direito de
uso para tal.
09. O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá causar, a critério dos
seus organizadores a desqualificação do participante.
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