
          CONCURSO “PROMOVENDO O PENSAMENTO AMBIENTAL” 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

CATEGORIA: FOTOGRAFIA 

 

TEMA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE – COMPROMISSO 

COMPARTILHADO 

 

OBJETIVO  

Promover um concurso mobilizando a comunidade para a sensibilização ambiental com 

foco na reflexão crítica sobre temas relevantes para o meio ambiente.  

 

TEMA  

O tema para as fotografias é “Mudanças climáticas e biodiversidade – compromisso 

compartilhado” 

 

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

a) Ao realizar sua inscrição, o participante aceita expressamente todas as normas deste 

Regulamento e permite o uso da fotografia em campanhas educativas e publicitárias, das 

instituições organizadoras; 

b) Cada participante poderá enviar até 3 (três) fotografias de sua autoria,  contendo um 

título apenas sem o nome do candidato ou sinal que o identifique; 

c) Só devem ser encaminhadas para este Concurso fotos originais e inéditas. Não serão 

aceitas imagens da internet ou que o autor não comprove a autoria; 

d) As fotografias poderão ser em cores ou em preto e branco, provenientes de 

equipamento digital, desde que com resolução mínima de 300 dpi. No caso de fotos 

digitais, o arquivo digital deverá ser preservado para garantir o uso posterior, caso a foto 

seja selecionada neste Concurso. Caso o arquivo ou a foto original não possuam a 

qualidade exigida ou não sejam enviados no prazo solicitado, a premiação daquele 

participante e da imagem selecionada será cancelada; 

e)  Como as fotografias enviadas não devem ter nenhuma identificação, enviar a 

descrição do autor no corpo do email ou em mensagem separada no whatsapp, contendo 

apenas o título da foto, Nome do autor, telefone e email; 

f) Não utilizar imagem de pessoa (ou pessoas) de maneira que possa(m) ser 

identificada(s), caso sejam usadas será necessário autorização por escrito de cessão de 



uso imagem e de direitos sobre a imagem de quem aparece na foto, para cada pessoa 

que apareça na foto, deve haver um termo. 

 

A SELEÇÃO  

a) Os trabalhos recebidos serão analisados por uma Comissão Avaliadora formada 

por um funcionário da Sanepar, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um 

integrante do Conselho Municipal de Meio Ambiente–COMDEMA  e um parceiro da 

Semana do Meio Ambiente 2020, para escolha das 2 melhores fotografias. 

b) Serão premiados o 1º e 2º lugares. 

c) A Comissão julgará as fotos segundo adequação ao tema proposto, qualidade, 

orientação, originalidade e criatividade. 

 

ENTREGA DOS TRABALHOS  

Os participantes poderão fazer o envio digital da foto e dados do participante conforme 

descrito no regulamento para os seguintes canais virtuais: 

E-mail: educacaoambiental.pmpg@gmail.com 

              lgacia@sanepar.com.br 

Whatsapp: (42) 99947-5885 

         (42) 99923- 7078 

Quem optar pela entrega do material fisicamente a mesma deverá ser impressa em papel 

fotográfico no tamanho 15 x 21 cm, entregue em envelope contendo a produção e folha 

de identificação com dados do participante na Sede do Secretaria de Meio Ambiente, Rua 

Sete de setembro, 276 – Centro – Ponta Grossa/PR,  do dia 08/06 até o dia 26/06/2020.  

Os trabalhos selecionados serão premiados no dia 03/07/2020, na Secretaria de Meio 

Ambiente, com agendamento de horário para entrega da premiação aos vencedores. Em 

caso de vencedores de outras cidades a premiação será gravada por vídeo. 

 

DIVULGAÇÃO DAS PRODUÇÕES 

O participante que aderir ao concurso fica ciente das normas deste regulamento e 

autoriza a divulgação das fotografias na imprensa falada, escrita, televisada, meios de 

comunicação social (internet, sites) e em materiais educativos como cartilhas, folders, 

cartazes e afins. 

     Organização: 

 Equipes de Educação Ambiental  
Prefeitura de Ponta Grossa e SANEPAR 
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