
Concurso de Fotografia do XI Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e

Etnoecologia e I Festival de Sementes Crioulas

NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO

1) Tema: “ESTÉTICA POÉTICA TRADICIONAL”

Com isto,  buscamos  incentivar  etnobiólog@s e etnoecólog@s a expor

seus registros fotográficos nas diferentes formas de olhar sujeitos/objetos

de  pesquisa,  seja  sob  o  prisma  do  pesquisador,  do  pesquisado  ou  da

representação dos modos de vida e recursos naturais diversos associados.

Além disso, propomos a captura de uma estética sensível e criativa do

fazer etnoecológico/etnobiológico, onde a ciência se aproxime da arte e a

arte se mostre a serviço da ciência, pois, como dizia o antropólogo Pedro

Jaime, “se a etnografia é a descrição de uma cultura e a fotografia é a arte

de escrever com luz, é possível que haja um ganho poético quando as

duas se aproximam”.

2) INFORMAÇÕES GERAIS 

*  O  Concurso  de  Fotografia  é  aberto  a  todos(as)  participantes

devidamente inscritos no XI SBEE;

*  A(s)  fotografia(s),  obrigatoriamente,  têm  que  ser  de  autoria  do

participante inscrito;

* Nenhum membro da Comissão Organizadora poderá se inscrever no

concurso;

* O período de Inscrição é de 01 de junho a 22 de novembro de 2016. 

*  As  inscrições  deverão  ser  feitas  pelo  site  do  evento

(http://www.xisbee.com), em formulário próprio, incluindo o envio da(s)

fotografia(s) em arquivo (jpeg) anexado; 

http://www.xisbee.com/


*  Cada  inscrição  no  XI  Simpósio  Brasileiro  de  Etnobiologia  e

Entoecologia e I Festival de Sementes Crioulas dará direto ao participante

de concorrer com até 02 (duas) fotografias. Cada fotografia deverá ser

intitulada com no máximo 3 (três) palavras;

* Além do título, o(a) autor(a) deverá contextualizar a fotografia em um

texto de no máximo 5 (cinco) linhas; 

* O(A) autor(a)  deverá providenciar  a autorização de uso de imagem,

caso  sua  fotografia  contenha  pessoas  e  locais  privados  e  instituições

públicas.  As  autorizações  deverão  ser  entregues  junto  com o  material

impresso. 

3) CARACTERÍSTICAS E APRESENTAÇÃO DO MATERIAL 

*  Só  serão  aceitas  fotografias  inéditas,  ou  seja,  que  ainda  não  foram

parcial  ou  totalmente  publicadas,  inclusive  na  internet,  e  que  estejam

dentro da proposta;

* As fotografias poderão ser coloridas ou em preto e branco e deverão ser

enviadas dentro do período de inscrição em formato  digital  e também

entregues impressas em papel fotográfico no início do evento, conforme

as seguintes normas: 

a) Os arquivos das fotografias digitais deverão estar no formato JPEG ou

TIFF, em boa resolução (de 3 a 5 MB), e deverão ser enviadas para o site

http://www.xisbee.com/ Não serão aceitas inscrições no Concurso sem o

envio prévio da fotografia digitalizada no prazo estipulado.

b) Os participantes deverão imprimir a(s) foto(s) em tamanho 20 X 30

cm, em papel fotográfico fosco, sem manipulação de imagem (inclusão,

exclusão de elementos contextuais), e entregá-las na secretaria do evento

no primeiro dia do evento. 

http://www.xisbee.com/


c)  As  fotografias  entregues  deverão  ser  isentas  de  marcas  que

identifiquem  autor(a)  ou  logomarca.  As  obras  apresentadas,

obrigatoriamente, não poderão ter conteúdo que: 

-  possam  causar  danos  a  terceiros  (morais  e  materiais),  seja  por

difamação, injúria ou calúnia; 

- contenham elementos de contexto obsceno e/ou desrespeitoso;

- constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões;

- contenham dados ou informações racistas ou discriminatórias;

-  tenham intenção de divulgar produto,  serviço ou qualquer finalidade

comercial; 

- façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contrária

a algum partido ou candidato; 

- tenham sido produzidas por terceiros. 

3.  EXPOSIÇÃO  DAS  FOTOGRAFIAS  E  SELEÇÃO  DOS

FINALISTAS 

* As fotografias ficarão expostas no saguão da Reitoria da UEFS, a partir

das 10:00h do dia 23 de novembro às 14:00h do dia 25 de novembro de

2016.  

*  As fotografias  serão escolhidas  pelo público participante  do evento,

através  de  cédulas  de  voto  assinadas  por  membros  da  comissão

organizadora. Cada participante inscrito terá direito a um único voto.  

4. PREMIAÇÃO 

Serão premiadas as 3 (três) melhores fotografias e três menções honrosas,

sendo estas últimas analisadas pela comissão. A premiação será no dia 25

de  novembro  de  2016,  das  16:20h  às  17:20h,  durante  Sessão  de

Premiações, coordenada pelo Professor Reinaldo Lucena (UFPB). 

Os prêmios serão os seguintes: 



- 1º lugar: três livros e certificado.

- 2º lugar: dois livros e certificado. 

- 3º lugar: um livro e certificado. 

- Menções Honrosas: livro e certificado. 

5) DISPOSIÇÕES IMPORTANTES 

* A inscrição no Concurso de Fotografia dará ao XI Simpósio Brasileiro

de  Etnobiologia  e  Etnoecologia  e  I  Festival  de  Sementes  Crioulas  o

direito de utilizar as imagens, fotos e depoimentos dos participantes no

site e em outros materiais promocionais. 

*  A  simples  inscrição  no  Concurso  de  Fotografia  do  XI  Simpósio

Brasileiro  de  Etnobiologia  e  Etnoecologia  e  I  Festival  de  Sementes

Crioulas já pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do

Regulamento (cuja versão completa encontra-se disponibilizada no  site

http://www.xisbee.com/), valendo como contrato de adesão, a inscrição

on line; 

* A inscrição já reconhece também a inexistência de plágio, assumindo

inteiramente a autoria; 

*  O  material  inscrito  no  XI  Simpósio  Brasileiro  de  Etnobiologia  e

Etnoecologia e I Festival de Sementes Crioulas não será devolvido e fará

parte do acervo da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia e

poderá também ser usado somente para fins acadêmicos, culturais e de

divulgação, sempre, é claro, com a devida referência de créditos. 

* Não pode haver cobrança de direitos autorais. 

* À Comissão Organizadora reserva-se o direito de excluir as obras cujos

participantes não observarem as normas constantes no Regulamento. 

*  A Comissão  Organizadora  poderá  suspender  o  Concurso,  caso  seja

considerado necessário ou desejável,  sem que caiba qualquer forma de

responsabilização formal; 

http://www.xisbee.com/


* Os casos não previstos no Regulamento serão decididos pela Comissão

Organizadora; 

* As decisões da Comissão Organizadora serão soberanas, irrevogáveis e

irrecorríveis.



XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ETNOBIOLGIA E
ETNOECOLOGIA I FESTIVAL DE SEMENTES

CRIOULAS

Ficha de Inscrição CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Nome:______________________________________________
__

Data  de  nascimento:  ___/___/____  Naturalidade:
_____________

CPF: _______________________ 

RG: _____________________________

Endereço:___________________________________________
__
Telefone:____________________________________________
__  E-mail:
___________________________________________________
_

IDENTIFICAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS:

Foto no. 1 - Título da Fotografia: 
__________________________________________________

Local da fotografia:___________________________________

Foto no. 2 - Título da Fotografia: 
__________________________________________________ 

Local  da
fotografia:_____________________________________



Atesto a veracidade das informações acima prestadas e declaro conhecer
e estar de acordo com o regulamento do Concurso de Fotografia do XI
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ETNOBIOLOGIA E ETNOECOLOGIA I
FESTIVAL DE SEMENTES CRIOULAS.

Declaro que as fotografias são da minha autoria, não infringem direitos de
terceiros e não incorrem em plágio com reprodução.

Sem  incidência  de  quaisquer  ônus,  a  utilização  ou  divulgação  das
imagens inscritas no Concurso, ano de 2016, no site da SBEE, desde que
esses usos não tenham finalidade comercial.

Ainda, declaro ser exclusivo responsável por eventuais reivindicações de
terceiros acerca da autoria das fotografias, bem como pela obtenção de
autorização  referente  às  propriedades,  objetos,  bens,  locais  e  pessoas
contidas na imagem.

Local: ________________________ Data: ___/___/______

______________________________________________________

Assinatura do Participante


