
    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
                  UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

         COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – CAMPUS RIO PARANAÍBA. 

                                                  Campus Universitário - Caixa Postal 22 - Rio Paranaíba - MG - 38810-000 - 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

TEMAS
#OrgulhoDeSerUFV

#CRP11Anos

Realização: Comunicação Institucional Campus UFV-Rio Paranaíba

REGULAMENTO

Objetivo:

Propor desafios fotográficos com a temática “Você no Campus UFV Rio Paranaíba”.

Motivar a comunidade acadêmica a se fotografar em comemoração aos 11 anos do  campus  UFV
Rio Paranaíba.

Divulgar as fotos em publicações, mídias sociais e site da UFV.

Inscrições:

A participação  é  individual  (mesmo que contenha  um grupo na  imagem),  e  fica  a  escolha  do
candidato, devendo cada participante enviar apenas 01 (uma) foto.

Os participantes só poderão inscrever fotos de sua própria autoria, sendo vedadas as inscrições de
trabalhos de terceiros. 

As imagens serão categoria SELFIE, deverão ser nítidas e de possível impressão.

As fotos deverão obedecer ao tema proposto e não poderão conter conteúdo julgado impróprio. 

As fotos deverão ser postadas nos comentários do “post” oficial do concurso na página do Facebook
da Comunicação Institucional do campus: https://www.facebook.com/comunicacaorioparanaiba, e
deverão constar na LEGENDA as hashtags: #OrgulhoDeSerUFV e #CRP11Anos na postagem.

Premiação:

 A foto vencedora será divulgada nas mídias do campus UFV Rio Paranaíba;
 Certificado de Participação ao vencedor;
 Kit da Grife UFV;
 Consumação no valor de R$ 100,00 (cem reais) no Spettus Pub Bar;
 Uma sobremesa do Epa´s Delicias;



 Um mês de musculação na Academia Elias Fitness.

Disposições Gerais:

O participante deverá ter  vínculo com a UFV e comprová-lo caso vencedor.  (Aluno,  Ex-aluno,
Técnicos, Professores, Terceirizados, Aposentados).

Serão levadas em conta a concordância com o tema, originalidade, criatividade e estética.

Não serão aceitas “fotomontagens”.

O vencedor deverá entregar o arquivo original por e-mail para thamires.martins@ufv.br , presidente
da comissão organizadora.

No  ato  da  adesão  ao  concurso  e  anuência  ao  presente  Regulamento,  através  de  seu  “post”,  o
participante  autoriza  gratuitamente,  em  caráter  exclusivo,  irrevogável,  irretratável,  definitivo  e
universal  a  divulgação  de  seu  nome,  imagem e  voz,  bem como a  respectiva  foto  enviada  em
quaisquer obras audiovisuais produzidas pela UFV.

O Setor  de Comunicação Institucional  do campus UFV Rio Paranaíba se reserva no direito  de
cancelar o concurso a qualquer momento devido à inviabilidade para realização do mesmo.

A comissão julgadora será nomeada pelo Campus UFV Rio Paranaíba através de ato administrativo.

Prazos:
Serão válidas postagens de 10h (dez horas) do dia 10 de agosto de 2017 até as 23h (vinte e três
horas) do dia 24 de agosto de 2017. 

Resultado:

O resultado será anunciado no dia 25 de agosto de 2017. Será postado no site oficial do Campus
UFV  Rio  Paranaíba,  http://www.portal.ufv.br/crp/  e  na  página  do  Facebook  da  Comunicação
Institucional do campus: https://www.facebook.com/comunicacaorioparanaiba . 

A entrega da premiação será realizada durante as comemorações do aniversário da UFV, no dia 28
de agosto de 2017.

Kerly Cristina de Oliveira – 10401-9
                         Comunicação Institucional Campus UFV Rio Paranaíba                       

Thamires Sousa Martins – 8875-7
                                    Comunicação Institucional Campus UFV Rio Paranaíba 

Rio Paranaíba, 09 de agosto de 2017.
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