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II CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

VII WORKSHOP EM BOVINOS 

EDITAL WSB-03/2019 

 

 

O Grupo PET Veterinária torna público o II Concurso de Fotografia com a temática “Olhares 

Fronteiriços”. A realização desse concurso visa contribuir com a divulgação do evento 

“Workshop em Bovinos” e da cultura do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

CAPÍTULO I – PARTICIPANTES 

 

1.1  O concurso é aberto a toda a comunidade, desde que o indivíduo esteja inscrito no VII 

Workshop em bovinos. 

1.2  Fica vedada a participação da Comissão Organizadora do evento. 

 

CAPÍTULO II – DA INSCRIÇÃO E DAS INFORMAÇÕES 

 

2.1 As inscrições no II Concurso de fotografia deverão ser realizadas entre os dias 15 de julho 

e 28 de setembro de 2019. Não serão aceitas inscrições após esta data. 

2.2 A inscrição é de caráter individual e deverá ser efetuada apenas uma única vez, através do 

Formulário de Inscrição (Anexo I), o qual deverá ser enviado juntamente com a fotografia para 

o e-mail wsb.concursodefotografia@gmail.com. Poderão ser enviadas até duas fotografias por 

inscrito, conforme as especificações: 

a) imagem digital colorida no formato A3 (420 x 297mm) com resolução alta. Não serão aceitas 

imagens fora dos padrões. 

b) informações sobre a imagem digital: título da imagem; data; local; texto explicativo; 

contendo no mínimo 140 e no máximo 300 caracteres, no qual o candidato deve, 

obrigatoriamente, demonstrar a relação e a relevância da imagem com o tema central do 

concurso: “Olhares Fronteiriços”. 

2.3. Os participantes deverão observar, obrigatoriamente, os seguintes itens: 

a) a candidatura tem caráter individual e indivisível; 

b) a candidatura só será validada após a confirmação e pagamento da inscrição no VII 

Workshop em Bovinos; 
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c) a ficha de inscrição, textos e imagens não poderão sofrer alterações após terem sido 

transmitidas ao e-mail do concurso de fotografia; 

d) as imagens devem ser inéditas, ou seja, nunca terem sido utilizadas para fins de concurso. 

e) a imagem inscrita deverá estar associada ao tema “Olhares Fronteiriços” sendo obrigatória a 

presença de bovinos e/ou ovinos e/ou caprinos na imagem. 

2.4. Os participantes assumem total e exclusiva responsabilidade a respeito de reivindicação de 

terceiros que se sintam prejudicados, inclusive em decorrência de infração a direitos intelectuais 

(como autorais e conexos, morais e patrimoniais) e de personalidade, com relação à foto 

enviada. 

2.5. As imagens que contenham obras de arte, monumentos e construções tombadas pelo 

Patrimônio Histórico e Cultural deverão fazer menção ao autor e/ou a sua história. 

2.6. Serão aceitas imagens com retoques artísticos, desde que não possuam marca d’água. 

2.7. Não serão aceitas fotos de cunho erótico, pornográfico, obsceno, difamatório ou calunioso 

ou que façam apologia ao crime, uso de drogas, consumo de bebidas alcoólicas ou de produtos 

tóxicos em geral, violência física ou moral; que promovam ou incitem o preconceito (inclusive 

de origem, raça, sexo, cor, orientação sexual e idade) ou qualquer forma de discriminação, ódio 

ou atividades ilegais, bem como aquelas que violem o bem estar animal.  

 

CAPÍTULO III – DA COMISSÃO JULGADORA 

 

3.1. A escolha das melhores fotos será realizada por uma comissão julgadora, composta por 

fotógrafos profissionais e amadores. 

3.2 Serão classificadas até 20 fotos, observando a ordem de classificação e os critérios de 

julgamento. 

3.3. As decisões da comissão julgadora não serão suscetíveis de recursos ou impugnações em 

qualquer etapa do processo. 

 

CAPÍTULO IV – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

4.1. As imagens que atenderam as condições de inscrição, previstos no capítulo III, serão 

avaliados pela comissão julgadora considerando os seguintes critérios: 
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CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Impacto visual 25 

Adequação da imagem à temática 25 

Qualidade técnica 25 

Inovação 25 

 

4.2. Para efeitos de avaliação entende-se: 

a) Impacto visual: a foto é capaz de afetar e surpreender o espectador; 

b) Adequação da imagem à temática: a foto por si já explica o tema; 

c) Qualidade técnica: o autor soube utilizar de recursos técnicos (composição, profundidade de 

campo, luz e sombra, granulação da imagem, perspectiva, enquadramento, fotometria); 

d) Inovação: a foto estimula novos olhares acerca do tema. 

 

4.3. A Comissão Julgadora avaliará as fotografias até 02 de outubro de 2019. 

 

CAPÍTULO V – DA DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 

 

5.1. A divulgação das fotos classificadas ocorrerá até o dia 12 de outubro de 2019, através do 

e-mail informado pelo autor no formulário de inscrição e redes sociais relacionadas ao 

concurso. 

5.2. As notas das fotos classificadas somente serão divulgadas no dia da premiação. 

5.3. Poderão ser selecionadas até duas imagens por autor. 

5.4. As imagens selecionadas deverão ser impressas com brilho, além das instruções do item 

2.2, capítulo II. 
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CAPÍTULO VI – DA SELEÇÃO DOS VENCEDORES 

 

6.1. As fotos selecionadas serão expostas durante o VII Workshop em Bovinos que ocorrerá 

nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2019 e serão avaliadas pelos participantes inscritos no 

evento. 

6.2. Todos os inscritos no VII Workshop em Bovinos receberão, no ato de seu credenciamento, 

uma ficha para votar na melhor fotografia. 

6.3. Cada voto acrescerá UM (1) ponto as notas acumuladas durante a seleção. 

6.4. As fotos serão identificadas por números de 1 a 20, sem indicação de autoria e de forma 

aleatória, não indicando escala de classificação. 

 

CAPÍTULO VII – DA DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES 

 

7.1. Será considerado ganhador do concurso o autor da fotografia que acumular a maior 

pontuação ao final da contagem. 

7.2. Serão premiados os três primeiros colocados. 

 

CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. A participação nessa campanha é voluntária e implica aceitação total e irrestrita de todos 

os itens desse edital. 

8.2. O grupo PET Veterinária se reserva ao direito de alterar a forma e natureza do edital 

conforme julgar apropriado, divulgando eventual alteração aos participantes. 

8.3. Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais casos 

omissos serão decididos, exclusivamente, pelo grupo PET Veterinária. 

8.4. Ao aceitar os termos e as condições deste regulamento e enviar o e-mail com as fotos para 

participar do concurso, o participante declara ter ciência e autoriza o grupo PET Veterinária a 

realizar qualquer uso, na forma prevista neste regulamento, em caráter não exclusivo, gratuito, 

irrevogável e irretratável (i) das fotos; (ii) de todos e quaisquer direitos intelectuais patrimoniais 

(inclusive autorais e conexos relativos às respectivas fotos; (iii) de  

seus direitos de personalidade (tais como nome civil, completo ou abreviado e imagem) 

("Direitos"), sem qualquer restrição ou limitação de espaço, idioma, quantidade de exemplares, 
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número de tiragens, impressões, emissões, transmissões, retransmissões, edições, reedições, 

divulgações e/ou veiculações. 

8.5. As fotos e os Direitos poderão ser exibidos, divulgados e veiculados nas mídias pelo grupo 

PET Veterinária, por si ou por terceiros, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, conjunta 

ou separadamente, de forma comercial, não comercial, pública, interna, externa, publicitária 

e/ou institucional. 

8.6. A autorização gratuita para uso das fotos e/ou dos Direitos será válida e eficaz no Brasil e 

fora dele, pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, a contar da divulgação das fotos no concurso. 

8.7. O grupo PET Veterinária exime-se de toda e qualquer responsabilidade decorrente do uso 

indevido por terceiros das fotos e/ou dos Direitos. 

8.8. Os participantes são integralmente responsáveis por todos e quaisquer danos diretos ou 

indiretos causados ao grupo PET Veterinária ou a terceiros, em razão da divulgação das fotos 

e/ou dos Direitos pelos participantes, do uso das fotos e/ou dos Direitos pelo grupo PET 

Veterinária na forma aqui prevista, bem como da violação de quaisquer disposições deste 

regulamento, e de quaisquer direitos, inclusive de propriedade intelectual e de personalidade. 

8.9. O participante concorda e reconhece que o grupo PET Veterinária não está obrigado a 

utilizar as fotos enviadas pelos participantes ao longo da campanha e/ou os Direitos, e, uma vez 

utilizados, poderá a qualquer momento cessar sua exibição, segundo exclusivo critério. 

8.10. Quaisquer dúvidas sobre o concurso, condições para participação e/ou sobre o teor do 

regulamento serão resolvidas através do e-mail wsb.concursodefotografia@gmail.com. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

II CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

VII WORKSHOP EM BOVINOS 

“Olhares Fronteiriços’’ 

Nome: 

Data de nascimento: Sexo: M (   )  F (   ) 

CPF: Profissão: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: Estado: CEP: 

Telefone para contato: 

E-mail: 

Facebook: 

Título da fotografia: 

Data: Local: 

Texto explicativo sobre a foto (mínimo 140 e máximo 300 caracteres): 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura: 

 


