II CONCURSO DE FOTOGRAFIA "MEU JEITO DE VER O SOLO”

Em comemoração ao Dia Mundial do Solo o Projeto Solo na
Escola/UFCG torna público o edital para o II Concurso de Fotografia
“Meu Jeito de Ver o Solo”. Conversem com seus professores sobre a
importância do solo na vida de todos nós e participe!
1 – OBJETIVO
O objetivo do Concurso Cultural –“MEU JEITO DE VER O SOLO” é
destacar a capacidade criativa e inovadora dos estudantes, com a
finalidade de expressar o amor ao solo, incentivar a popularização da
Ciência do Solo e da Educação em Solos e promover a discussão da
importância do solo na vida cotidiana da sociedade, através da
divulgação de fotografias relacionadas ao solo.
2 – DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do concurso estudantes que compõem a
comunidade estudantil do ensino formal (Fundamental, Médio e EJA) da
rede pública e privada do Cariri Paraibano, orientados por um(a)
professor(a) da respectiva escola.
3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 Considerar-se-ão inscritos aqueles que entregarem a ficha de
inscrição, cópia do comprovante de matrícula do(a) aluno(a) e declaração
de autorização de livre uso da fotografia pelo Projeto Solo na
Escola/UFCG (anexo) no Espaço de Educação em Solos CDSA/UFCG,
Rua Luiz Grande, SN, Bairro Frei Damião, CEP: 58.540-000 Sumé/PB e

enviarem as fotografias em formato JPEG com pelo menos 300 dpi para
o e-mail pascar4@gmail.com até o dia 10 de novembro de 2017.
3.2 As fotografias concorrentes serão inscritas na categoria livre, ou seja,
qualquer fotografia relacionada ao solo e cada participante só poderá
enviar apenas 01 (uma) fotografia.
4 –DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO
4.1 As fotografias serão avaliadas por 2 professores do CDSA e pelos
integrantes do Programa de Ações Sustentáveis para o Cariri (PASCAR).
Na avaliação da fotografia serão observados: a expressão da importância
do solo; estética; qualidade técnica da fotografia (nitidez, luz, distorção,
enquadramento) e a singularidade.
4.2 O resultado final e as fotos premiadas serão divulgados no site do
PASCAR () E Projeto Solo na Escola/UFCG () no dia 01/12/2017 e os
três primeiros colocados receberão certificados emitidos pelo Projeto
Solo na Escola/UFCG e um livro Solo Nosso Amigo, a serem entregues
na V Feira do Solo, no NEXT, no dia 05 de dezembro de 2017, DIA
MUNDIAL DO SOLO.
4.3 Poderá haver uma premiação exclusiva para o primeiro lugar,
dependendo do apoio recebido nessa edição do concurso.
5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 A participação neste concurso cultural implica na aceitação irrestrita
deste regulamento. Os casos omissos serão decididos por Comissão
Organizadora do Concurso.
5.2 Não se admitirá recurso ao resultado divulgado pela Comissão,
devendo este ser último e final.

Sumé (PB), 09 de outubro de 2017.

ADRIANA DE FÁTIMA MEIRA VITAL - COORDENADORA DO CONCURSO E DA V FEIRA DO SOLO

II CONCURSO DE FOTOGRAFIA‘MEU JEITO DE VER O SOLO’
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME: _________________________________________________________
FILIAÇÃO: _____________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: __________________________________________
NÚMERO DA IDENTIDADE: ________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________
CIDADE: _______________________________________ ESTADO: _______
DADOS DA ESCOLA:
_______________________________________________________________
SÉRIE: _____________________________________________________
MUNICÍPIO:
______________________________________ESTADO__________________
PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): __________________________________

_____________________________________________________
Assinatura (RG)

Ii CONCURSO DE FOTOGRAFIA‘MEU JEITO DE VER O SOLO’
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LIVRE UTILIZAÇÃO

Eu,
___________________________________________________,
venho por este meio conceder à Universidade Federal de Campina
Grande (Campus CDSA –Sumé) autorização de livre utilização das
fotografias, de que sou autor, enviadas para participação no “II
Concurso Fotográfico do Projeto Solo na Escola/UFCG –Meu
jeito de ver o Solo”. Caso minha fotografia seja escolhida, concedo
também autorização para que esta seja doada ao Projeto Solo na
Escola/UFCG, coordenado pela Professora Adriana de Fátima
Meira Vital.

_____________________________________________________
Assinatura (RG)

Local e data:
________________________________________

