
Edital Concurso de Fotografia 

1º Art Bio 

 
APRESENTAÇÃO 

O Grupo do Programa de Educação Tutorial Institucional de Ciências Biológicas 

(PETI Bio It), Campus de Itapetinga, convida discentes, docentes e servidores para 

participarem do “1º Art Bio”, um concurso de fotografia que vai abrilhantar ainda mais a 

I Semana da Biologia (I SemaBio). O concurso acontecerá entre os dias 13 e 14 de 

outubro, durante a SemaBio, e premiará as melhores fotografias, selecionadas em 

primeira etapa por uma comissão avaliadora e, posteriormente, escolhida por votação 

popular. 

O Art Bio é uma atividade proposta no projeto do Grupo PETI Bio It, que terá, em 

sua primeira ação, um concurso de fotografias, cujo tema central será “Biodiversidade 

da Bahia”, com a proposta de integrar todos os setores da universidade em um 

movimento relacionado à arte e à cultura, promovendo interação, lazer, incentivo 

artístico e valorização da vida em geral. 

 
1. OBJETIVO 

 
Incentivar e estimular o olhar para Biodiversidade da Bahia e a valorização cultural entre 

os discentes, docentes e servidores da UESB por meio da observação da arte e do contato 

com outras obras inspiradoras. 

 
2. QUEM PODE CONCORRER 

 
 Discentes de graduação de todos os cursos da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) campus de Itapetinga, que estejam com matrículas ativas; 

 Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) campus de 

Itapetinga, com vínculo ativo com a UESB; 

 Servidores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) campus de 

Itapetinga com contrato ativo com a instituição (UESB) diretamente ou 

indiretamente a partir de empresas terceirizadas. 

 

 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 



 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do e-mail 

peti.biologiait@uesb.edu.br, no período de 21 de setembro até às 23h59m do dia 

10 de outubro de 2022. 

 No ato da inscrição, o artista interessado deverá encaminhar a documentação abaixo 

por e-mail, com o assunto “Inscrição concurso de fotografia – Título da imagem”: 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I deste Edital); 

b) A fotografia em arquivo .jpg ou .jpeg, com ótima resolução e, no máximo, 10Mb; 

c) Um documento, em pdf, com título da foto e uma legenda descritiva: o que vemos, 

onde a imagem foi feita e a história por trás da fotografia. 

 Além da inscrição por e-mail será obrigatória a entrega de uma fotografia impressa 

em tamanho 20 x 25 cm, no Colegiado de Ciências Biológicas entre os dias 04 e 05 

de outubro de 2022, horário de 14h00m às 20h00m. A fotografia deverá estar 

colada sobre uma folha 25 x 30 cm na cor preta (cartolina ou papel semelhante de 

cor preta), identificada, no verso, com o título da fotografia. Após o evento as 

imagens serão devolvidas aos respectivos donos. 

 A não apresentação de alguma informação obrigatória no formulário de inscrição ou 

no envio de algum dos itens descritos no subitem 2.2 e 2.3 em desacordo com esse 

edital resultará na desclassificação imediata do candidato. 

 Fotografias que não atendem ao tema central do concurso (Riquezas da 

Biodiversidade da Bahia) serão desclassificadas. 

 Cada candidato poderá concorrer com apenas uma fotografia. 

 Uma segunda inscrição com mesmo nome e CPF anulará a inscrição anterior. 

 As Comissões Organizadora e Avaliadora não se responsabilizarão pela qualidade da 

fotografia e documento descritivo. 

 A Comissão Organizadora não se responsabilizará por inscrição não recebida por 

motivos de natureza técnica associada a computadores, a falhas de comunicação, a 

congestionamento de linhas de comunicação, ou devido a quaisquer outros motivos 

de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados para consolidação da 

inscrição. 

 
4. DO JULGAMENTO 

 A Comissão Organizadora apontará uma Comissão Avaliadora composta por 3 (três) 

jurados para eleger as 5 (cinco) melhores fotografias que concorrerão a premiação 

final. 
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 À decisão da Comissão Avaliadora não caberá recursos para anulação de resultados. 

 Os nomes dos jurados serão revelados apenas no dia 14 de outubro de 2022, na hora 

da divulgação dos resultados das fotografias classificadas para a final. 

 
5. DA AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá em duas etapas: 

 A primeira etapa será uma seleção das cinco melhores fotografias feita por uma 

Comissão Avaliadora definida pela Comissão Organizadora. A Comissão Avaliadora 

não terá acesso aos autores das fotografias, somente aos títulos e descrições, e fará a 

avaliação seguindo os parâmetros citados no quadro abaixo: 

Quesito Pontuação total 

Alcance do tema 4,0 

Criatividade 2,0 

Exclusividade de momento 2,0 

Luminosidade 1,0 

Resolução da imagem 1,0 

 
 A segunda etapa será realizada por voto livre seguindo as instruções do ponto 6 do 

presente edital. 

 
6. DA SEGUNDA ETAPA DE VOTAÇÃO 

 Todas as fotografias serão expostas ao público em local estratégico, durante a I 

SemaBio, sendo que as 5 (cinco) melhores fotografias definidas pela Comissão 

Avaliadora, serão colocadas em destaque para facilitar a avaliação do público. 

 A votação para definição do resultado final será realizada a partir das 08:00h do dia 

13 de outubro de 2022 até as 17:00h do dia 14 de outubro de 2022. 

 A votação será realizada via “Google Forms” e será aberta para todo o corpo de 

docentes e discentes e para os servidores da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) campus de Itapetinga. 

 Cada pessoa poderá votar apenas uma vez. 

 As instruções para votação estarão em evidência no local da exposição das fotos. 



 Os resultados serão divulgados ao fim da mesa redonda que ocorrerá no auditório 

Juvino Oliveira (auditório principal) no dia 14 de outubro de 2022, a partir das 21:00 

horas. 

 A lista de votantes não será divulgada. 

 
 

7. PRÉ-REQUISITOS PARA CONCORRER A PREMIAÇÃO FINAL 

 Estar devidamente inscrito no concurso, observando as informações constantes no 

item 3 do presente edital. 

 Estar de acordo com a exposição da fotografia, juntamente com título, descrição e 

identificação de autoria. 

 Aceitar a publicação de sua fotografia nas redes sociais do Grupo PETI Bio It. 

 
 

8. DA PREMIAÇÃO 

 Será premiada somente a melhor fotografia eleita na votação popular. 

 A premiação acontecerá no ato da divulgação do resultado, após a mesa-redonda do 

dia 14 de outubro de 2022, no auditório Juvino Oliveira. 

 Se o vencedor não estiver presente no momento da divulgação, a premiação será 

mantida e será repassada ao vencedor em momento oportuno. 

 Além do primeiro lugar no concurso de fotografias, o segundo e terceiro colocados 

receberão um certificado de “menção honrosa”. 

 
9. DAS VEDAÇÕES 

Serão vedadas inscrições que: 

 Utilizem de fotografias que não sejam de autoria do artista. 

 Imagens que envolvam a importunação deliberada de animais selvagens. 

 Imagens que causem ou tenham causado danos ao meio ambiente por parte do 

fotógrafo. 

 Imagens que promovam qualquer tipo de violência, preconceito, racismo ou consumo 

de drogas ilícitas. 

 Imagens contendo qualquer tipo de conteúdo de cunho sexual ou abusivo. 

 Imagens que violem ou infrinjam os direitos de outra pessoa, incluindo, entre outros, 

direitos autorais. 

 Imagens que envolvam colocar qualquer pessoa ou animal em perigo. 



10. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao efetivar a inscrição, o artista aceita a publicação de sua fotografia nas redes 

sociais do Grupo PETI Bio It ou da UESB. 

 Quaisquer dúvidas sobre esse edital deverão ser enviadas, exclusivamente, para 

o e-mail peti.biologiait@uesb.edu.br, com o seguinte assunto: Dúvida Edital 

Concurso Fotográfico. 

 As normas desse edital poderão ser alteradas e divulgadas pela Comissão 

Organizadora em qualquer momento do processo sem prévio aviso. 

 Este edital entra em vigor no momento de sua publicação. 

 

 

 
Itapetinga, 12 de setembro de 2022. 

 
 

GRUPO PETI BIO IT 

Programa de Educação Tutorial Institucional de Ciências Biológicas 

UESB, Campus de Itapetinga, BA 
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