
 
 

 

Mostra fotográfica Biomas do Rio Grande do Sul 
 
 

EDITAL PROEX Nº 004/2017 
 
A Comissão Organizadora do 7º Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Uergs (SIEPEX), 

da 3ª Jornada de Pós-graduação e do 2º Seminário Estadual sobre Territorialidade da Uergs divulga 

a todos(as) os(as) fotógrafos(as) interessados, o edital para a seleção de fotos que farão parte da 

Mostra Fotográfica: Biomas do Rio Grande do Sul, que acontecerá no período de 25 a 27 de outubro 

de 2017, de acordo com as condições a seguir estabelecidas. 

 

1. FINALIDADE 

A Mostra Fotográfica: Biomas do Rio Grande do Sul, tem a finalidade de valorizar a fotografia de 

natureza no Rio Grande do Sul, divulgando nossos biomas (Pampa e Mata Atlântica), aproximando 

assim o meio natural à cultura popular. Serão aceitas apenas imagens produzidas/retratadas pelos 

biomas do Rio Grande do Sul. 

 

2. PARTICIPANTES 

O concurso é aberto a todos os inscritos no 7º Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Uergs (SIEPEX), da 3ª Jornada de Pós-graduação e do 2º Seminário Estadual sobre Territorialidade 

da Uergs. 

 

3. INSCRIÇÕES 

As inscrições estão abertas de 10/05 até 14 de agosto de 2017, unicamente por meio digital, através 

do e-mail: proextuergs@gmail.com 

Para se inscrever o interessado deverá obrigatoriamente enviar:  

 Nome completo; 

 Número de Inscrição (ID) no 7º Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Uergs 

(SIEPEX), da 3ª Jornada de Pós-graduação e do 2º Seminário Estadual sobre Territorialidade 

da Uergs; (http://conferencia.Uergs.edu.br/index.php/7/VIISiepex) 

 Fotografia em meio digital em um dos seguintes formatos: JPG; RAW; TIFF. 

 As fotografias devem ter a dimensão mínima A4 (21x29cm) e não poderão ultrapassar o 

tamanho de 80MB por arquivo. 

 Para cada fotografia inscrita, deverá ser informado: o seu título e o modelo do equipamento 

file://10.32.2.8/uergs/PROEX/Administrativo/PROGRAMAS%20INSTITUCIONAIS%20E%20INTERNOS%20PROEX/SIEPEX/SIEPEX%202017/Edital%20VII%20Siepex/proextuergs@gmail.com
http://conferencia.uergs.edu.br/index.php/7/VIISiepex


 
utilizado para sua obtenção. 

 Cada candidato poderá submeter até 03 fotografias. 

 Não serão aceites fotografias manipuladas digitalmente que incluam molduras, assinaturas, 

datas ou outros dados, bem como efeitos inseridos sobre a imagem. No entanto, é possível 

fazer ajustes de brilho, saturação, contraste ou nitidez.  

 Serão aceitas fotografias coloridas e em preto e branco. 

 

4. SELEÇÃO 

Para serem consideradas fotografias válidas para a Mostra Fotográfica: Biomas do Rio Grande do 

Sul, as fotografias submetidas deverão retratar de alguma forma (paisagem, fauna, flora, etc.) um 

dos biomas existentes no Rio Grande do Sul: Pampa ou Mata Atlântica. 

Fotografias que apresentarem baixa resolução/qualidade serão automaticamente desclassificadas. 

Para cada inscrição realizada nesta Mostra Fotográfica, a Comissão Organizadora irá se posicionar, 

por e-mail, confirmando ou não a seleção das fotografias enviadas. 

 

5. MOSTRA 

Todas as fotografias selecionadas deverão ser expostas no 7º Salão Integrado de Ensino, Pesquisa 

e Extensão da Uergs (SIEPEX), da 3ª Jornada de Pós-graduação e do 2º Seminário Estadual sobre 

Territorialidade da Uergs, nos dias 25 a 27 de outubro de 2017, na cidade de Tapes. 

Cada participante deverá levar impressas as suas fotografias selecionadas, em dimensão A4 

(21x29cm). 

 

6. CERTIFICAÇÃO 

Para cada inscrição homologada, será fornecido um certificado de participação na Mostra 

Fotográfica: Biomas do Rio Grande do Sul. Neste certificado não constará um valor de horas. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO  

A Mostra Fotográfica: Biomas do Rio Grande do Sul é parte da programação oficial do 7º Salão 

Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Uergs (SIEPEX), da 3ª Jornada de Pós-graduação e do 

2º Seminário Estadual sobre Territorialidade da Uergs. As imagens selecionadas poderão ser 

veiculadas nas estratégias de divulgação e comunicação da Uergs, sem que tragam nenhum tipo de 

ônus para a organização. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A autoria das fotos é de responsabilidade exclusiva do selecionado, que exime a organização do 7º 



 
Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Uergs (SIEPEX), da 3ª Jornada de Pós-graduação 

e do 2º Seminário Estadual sobre Territorialidade da Uergs de qualquer reclamação ou ação de 

direito autoral por terceiros. 

O ato de inscrição na Mostra Fotográfica implica na aceitação de todas as condições estipuladas no 

presente Edital. 

As imagens deverão cumprir todas as exigências do presente Edital, sob pena de desclassificação.  

As fotos impressas, após o período da exposição, deverão ser retiradas pelos expositores ou doadas 

para o acervo da Uergs. Caberá ao autor indicar sua opção. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

 

 

Comissão organizadora da Mostra Fotográfica 

Renan Vinicius de Barros Becker  

Jaqueline Lidorio de Mattia  

William Rudy Steigleder Herrera 

 

 
 

 


