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CONCURSO DE FOTOGRAFIA E DESENHO CIENTÍFICO DO VIII EBEQ 

 

Coordenador do concurso: Comissão Organizadora. 

 

Normas para envio de fotografias e desenhos para o concurso: 

 

O concurso de fotografias e desenho científico ocorrerá durante as atividades do 

VIII Encontro Brasileiro para o Estudo de Quirópteros com o seguinte regulamento: 

1. As fotografias deverão ser impressas e enviadas pelo correio obedecendo aos critérios 

abaixo. Os desenhos científicos enviados deverão ser os originais.  

2. Poderão participar do concurso apenas os participantes do VIII EBEQ. Membros da 

comissão organizadora não poderão concorrer. 

3. As fotografias e os desenhos técnicos devem ter como foco os morcegos; 

4. Inscrições de fotografias e desenhos científicos. 

4.1. Fotografias: Cada participante poderá enviar até 2 (duas) fotografias diferentes. 

Devem ser impressas em papel fotográfico de dimensões de 25 cm de largura por 20 

cm de altura. Cada participante se responsabilizará pela montagem da moldura de 

sua(s) fotografia(s), levando em consideração os seguintes padrões: a fotografia 

deverá ser fixada em cartolina preta e centralizada na moldura; uma etiqueta 

contendo título da fotografia (modelo em anexo), espécie (nome científico) sem 

qualquer indicação autoria da foto. A etiqueta deverá ser fixada no canto inferior 

esquerdo; (cada foto receberá um código de identificação de conhecimento apenas da 

comissão organizadora, relacionando o autor da foto ao código).  

4.2. Desenhos técnicos: Cada participante poderá enviar até dois desenhos. Cada 

participante se responsabilizará pela montagem da moldura de seu(s) desenhos(s), 

levando em consideração os seguintes padrões: o desenho poderá ter dimensões 

mínimas de 25 cm x 20 cm até 50 cm x 40 cm (Desenhos acima ou abaixo dessas 

dimensões serão avaliados pela comissão julgadora). Cada desenho deverá ser fixado 

em cartolina preta e centralizado com uma moldura de 2,5 cm; uma etiqueta contendo 

título do desenho (modelo em anexo), espécie (nome científico) sem qualquer 

indicação autoria do desenho. A etiqueta deverá ser fixada no canto inferior 

esquerdo; (cada desenho receberá um código de identificação de conhecimento 

apenas da comissão organizadora, relacionando o autor do desenho ao código). 

5. O envelope enviado deverá conter a(s) fotografia(s) ou desenho(s) emolduradas(os), 

juntamente com a ficha de inscrição assinada e uma cópia digitalizada (foto ou desenho) 

em CD (sugerimos que o envio pelo correio seja registrado, para rastreamento em caso 

de extravio); 

6. Para a avaliação das fotos serão considerados os seguintes critérios: originalidade, 

criatividade, qualidade de imagem (nitidez, foco e iluminação); 

7. Para a avaliação dos desenhos científicos serão considerados os seguintes critérios: 

fidelidade, a dificuldade do desenho, perspectiva; 
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8. Não serão aceitas fotografias que contenham imagem de pessoas (fotografias pessoais) ou 

objetos de propriedade de terceiros e não poderá ser oriunda de nenhum tipo de 

montagem; 

9. Somente será permitida a inscrição de fotos e desenhos de autoria do próprio do inscrito, 

ficando reservado à coordenação vetar qualquer inscrição desde que verificado que as 

mesmas não sejam de autoria do inscrito; 

10. As fotografias e os desenhos permanecerão expostos até o último dia do VIII EBEQ e não 

serão devolvidos ao final do evento; 

11. Cada autor deve enviar suas fotografias e desenhos juntamente com a ficha de inscrição 

assinada impreterivelmente até o dia 10 de Maio de 2015 para: 

 

“Concurso de Fotografia e Desenho Científico do VIII EBEQ”  

Dr. Isaac Passos de Lima 

Rua Flor da Manhã, 110, Bloco 5 Apto 11 

Jardim Colina Verde 

Londrina – Paraná 

Cep: 86050-620 

 

 

12. Será conferida a data do envio do carimbo do correio. O prazo para envio será cumprido 

rigorosamente; 

13. Os inscritos não poderão cobrar da coordenação do evento, quaisquer valores referentes à 

autoria e divulgação das imagens, a qual declarará automaticamente como de sua autoria 

ao se inscrever no concurso; 

14. A aceitação desse Regulamento far-se-á automaticamente mediante a assinatura da ficha 

de inscrição. FICHAS DE INSCRIÇÃO NÃO ASSINADAS, IMPLICARÁ NA NÃO 

ACEITAÇÃO DA INSCRIÇÃO. 

 

A PREMIAÇÃO PARA AS MELHORES FOTOS E DESENHOS 

15. A comissão julgadora escolherá e divulgará, após a Assembleia Geral, três fotos e três 

desenhos científicos que serão classificados em 1º
s
, 2º

s
 e 3º

s
 lugares. Os prêmios 

oferecidos serão divulgados posteriormente. 
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Ficha de inscrição do Concurso de Fotografia e Desenho Científico do VIII Ebeq 2015 

 

Nome completo: _______________________________________________________ 

 

Instituição de Ensino: ___________________________________________________ 

 

CPF: ____________________________ 

 

Endereço: ____________________________________________________________ 

 

Complemento: ________________________ Bairro: __________________________ 

 

CEP: _______________ Cidade: ________________________ Estado: ___________ 

 

Telefones de contato: ___________________________________________________ 

 

E-mail: ______________________________________________________________ 

 

Número de Fotos ou Desenhos inscritos: ___________________  

Título da foto ou desenho 1:  __________________________ 

Título da foto ou desenho 2: __________________________ 

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

 

A assinatura da ficha de inscrição implica na aceitação das condições citadas no 

regulamento do Concurso de Fotografia do VIII Eebq 2015. 
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Etiqueta: 
                                                                 8 cm 
 

 

  

                       3 cm 
 

 

 

 

Ex.: Disposição da Foto para o concurso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título da Fotografia 
_______________________________ 

 
 

Espécie: _____________________ 
 

 

25 cm 

30 cm 

20 cm 

25cm 

Título da Fotografia: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Nome Científico: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyy autor, ano 

 

 

 

Foto 
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Etiqueta: 
                                                                 8 cm 
 

 

  

                       3 cm 
 

 

 

 

Ex.: Disposição do desenho para o concurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título do Desenho Científico 
_______________________________ 

 
 

Espécie: _____________________ 
 

 

2,5 cm 

2,5 cm 

Título do Desenho: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Nome Científico: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyy autor, ano 

 

 

 

Desenho 
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