
REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA E ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA

A Comissão Organizadora da XIII Semana de Biologia da UFES de Vitória (SeBiViX)
convida os inscritos no evento a participarem do concurso de Fotografia e Ilustração
Científica desta edição.

1. Concurso
1.1. De caráter cultural e expositivo, o concurso é um evento acessório da XIII

SeBiVix.
1.2. O tema do concurso é restrito à Natureza.
1.3. Existem duas modalidades no concurso:

- Fotografia (1), tendo essa duas categorias:
- Fotos tiradas de aparelho celular (a) e
- Fotos tiradas de câmera fotográfica (b).

- Ilustração científica (2).
1.4. A votação e premiação de cada modalidade e categoria ocorrerão

separadamente.

2. Inscrição
2.1. Pré-requisito: estar inscrito na XIII SeBiVix.
2.2. O período de inscrição será de 05 de agosto à 01 de outubro de 2021.
2.3. Para se inscrever, o participante precisa estar inscrito no evento na modalidade

PAGA. Após completar sua inscrição, enviar um e-mail para concursosebivix@gmail.com
com o assunto “Concurso - Fotografia e/ou Ilustração” com o anexo específico de cada
modalidade e imagens anexadas (para mais informações sobre a imagem, ver item 3). O
anexo está disponível no site: https://sebivix.com.br/concursos/concursos/.

3. Submissão
3.1. Serão aceitas apenas imagens autorais. Eventuais casos de fraude acarretarão

na desclassificação do autor, que poderá ainda responder por sanções relativas à Lei de
direito autoral (Lei N° 9.610/98).

3.2. Para a modalidade 1 (Fotografia), o participante deverá preencher o formulário
específico (Anexo 1) e enviá-lo junto com, no máximo, dez imagens (sendo no máximo 5
imagens de cada categoria) nos formatos .JPEG ou .PNG, com resolução mínima 1024 x
768 e tamanho entre 5 e 10 mb (megabytes), para o email concursosebivix@gmail.com,
até às 23:59hrs do dia 01 de outubro de 2021.

3.3. Para a modalidade 2 (Ilustração Científica), o participante deverá preencher o
formulário específico (Anexo 2) e enviá-lo junto com, no máximo, cinco imagens de
ilustrações nos formatos .JPEG ou .PNG, com resolução mínima 1024 x 768 e tamanho
entre 5 e 10 mb (megabytes), para o e-mail informado no item 2.3, até às 23:59hrs do
dia 01 de outubro de 2021.

3.4. Se preferir, o participante poderá enviar dez fotografias (sendo cinco de cada
categoria) e cinco ilustrações, com seus respectivos formulários, nos formatos
apresentados nos itens 3.2 e 3.3.
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3.5 Se tiver interesse, o participante também poderá participar do Concurso “Três
minutos de Ciência”, com até dois vídeos, seguindo todas as regras do regulamento.

3.6. Formulários não preenchidos (ou mal preenchidos) e imagens fora do padrão
indicado acarretarão na desclassificação do participante do concurso.

4. Exposição e material
4.1. As imagens finalistas (que serão escolhidas por uma Comissão Avaliadora)

serão expostas no site e Instagram da SeBiVix.
4.2. Os finalistas de ambas modalidades receberão um e-mail de confirmação.
4.3. As imagens ficarão expostas nas redes sociais do dia 29 de outubro, a partir de

12h, até o dia 12 de novembro, na cerimônia de encerramento da XIII SeBiVix.
4.4. Fotografias coloridas e preto e branco concorrerão em conjunto.
4.4.1 Ajustes de claridade, contraste, saturação e corte (desde que as proporções da

foto sejam mantidas dentro do formato requerido pelo concurso) são permitidos. Por outro
lado, manipulações avançadas, como HDR, inclusão/exclusão de elementos,
descaracterização da cena (entre outros), são proibidos e acarretarão em desclassificação
das imagens no concurso.

4.5. Ilustrações coloridas e preto e branco, sejam produzidas com técnicas
tradicionais ou digitais, concorrerão em conjunto.

4.6.. Sob nenhuma hipótese, serão admitidas imagens com identificação do autor
(como marca d'água), de cunho ofensivo, sexista, comercial ou que exponham a
identidade de indivíduos sem a devida autorização dos mesmos. Caso haja omissão
relativa a esse item, o autor será desclassificado e, em casos extremos, denunciado às
autoridades competentes.

5. Votação e Premiação
5.1. Todas as imagens recebidas serão avaliadas por meio de uma Comissão

Avaliadora formada por profissionais da área de cada modalidade, responsável juntamente
com a Comissão Organizadora por escolher o número total de finalistas que seguirão para
a fase de voto público. Essas votações acontecerão durante a semana do evento e o
encerramento acontecerá no dia 12 de novembro às 14 horas.

5.2. O voto ocorrerá através de um formulário do Google e o link será disponibilizado
apenas entre os inscritos no evento, sendo que cada inscrito só poderá votar apenas uma
vez em cada categoria/modalidade e não terá opção de alterar o voto.

5.2.1. Caso haja empate, ocorrerá uma nova votação com duração de 1 hora,
portanto até às 15 horas do dia 12 de novembro.

5.3. Será premiada uma imagem em cada modalidade e categoria, no total de 3
prêmios, sendo eles:

- 1 prêmio para Ilustração Científica;
- 1 prêmio para a Fotografia vencedora da categoria (a) Aparelho Celular;
- 1 prêmio para a Fotografia vencedora da categoria (b) Câmera Fotográfica.
5.4. O resultado e os prêmios serão anunciados durante a cerimônia de

encerramento da XIII SeBiVix, que está prevista para ocorrer às 16:30hrs.

6. Disposições gerais
6.1. A submissão de imagens neste concurso implica na aceitação inapelável das

condições apresentadas no presente regulamento e das decisões da comissão
organizadora da XIII SeBiVix.



6.2. Casos ambíguos e omissos deverão ser resolvidos em comum acordo entre os
participantes e comissão organizadora.

7. Cronograma

Submissão das imagens 05/08 a 01/10/2021

Comunicação das imagens finalistas 25/10/2021

Exposição das imagens no site e no Instagram A partir do dia 29/10

Votação via formulário 08/11 - 12/11/2021

Resultado e premiação 12/11/2021

Vitória, 23 de junho de 2021.
Comissão Organizadora da XIII SeBiVix
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