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Edital do Concurso de Fotos FOTOCONFICT 2019: “Sua IC em um click” 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBi) da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro torna público o presente edital do 

concurso de fotos FOTOCONFICT 2019, com o tema “Sua IC em um click”. O concurso tem 

como finalidade selecionar a melhor foto, obtida por um(a) estudante de Iniciação Científica ou 

Iniciação Tecnológica, tendo como tema o seu plano de trabalho em desenvolvimento.  

 

1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

1.1.  Podem se inscrever no concurso estudantes de graduação regularmente matriculados em 

Instituição de Ensino Superior e inscritos no XI Congresso Fluminense de Iniciação Científica 

e Tecnológica (XI CONFICT) com apresentação de trabalho. 

1.2.  Cada estudante concorrerá com uma foto, em formato JPEG, com tamanho máximo de 2 

(dois) Mb e boa resolução.  

1.3. A foto enviada deve, obrigatoriamente, estar vinculada ao tema do trabalho de Iniciação 

Científica ou Iniciação Tecnológica em desenvolvimento pelo(a) estudante. 

1.4. A foto submetida ao concurso deverá ser de autoria do próprio estudante exclusivamente.  

1.5. A foto submetida ao concurso ficará disponível para ser apresentada no Facebook e/ou 

outras mídias ou canais de divulgação do PIBi-UENF, com a devida referência à autoria da 

foto. 

 

2. DA AUTORIA E ORIGINALIDADE DAS FOTOS 

2.1.  Cada estudante inscrito neste concurso declara que é o único responsável pela autoria da 

foto enviada para o concurso, e que a foto não constitui plágio ou qualquer violação de direitos 

autorais, patrimoniais e de imagem de terceiros. 

  

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1.  As inscrições serão realizadas pelo envio de mensagem eletrônica para o endereço 

confictpg@gmail.com, no período de 29 de maio de 2019, até 18 de junho de 2019 às 18 h, 

com os seguintes arquivos anexados:  

3.1.1. Ficha de inscrição preenchida. 
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3.1.2. Uma foto no formato JPEG, com tamanho máximo de 2 Mb, e boa resolução para 

ampliação em tamanho 20x25cm.  

3.2. O arquivo da foto deve ser nomeado com o título da foto, que representará a percepção do 

autor sobre a imagem apresentada. 

3.3. Não será aceita inscrição de foto que não esteja no formato e tamanho estabelecidos no 

presente edital. 

 

4. DO JULGAMENTO 

4.1. O julgamento será realizado pelo público, através de “curtidas” no endereço ProPPG 

UENF no Facebook - https://www.facebook.com/proppguenf/ 

4.2. A foto vencedora será a que obtiver o maior número de “curtidas” no período de votação, 

que ocorrerá de 24 de junho até às 18h do dia 27 de junho de 2019. 

 

5. DA PREMIAÇÃO 

5.1. Serão atribuídos ao(à) autor(a) da foto vencedora uma premiação e um certificado, que 

serão entregues durante a cerimônia de encerramento do XI CONFICT. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1.  O ato de inscrição implica o conhecimento e integral concordância do estudante inscrito 

com as normas estabelecidas no presente edital. 

6.2.  Os casos omissos serão submetidos à Comissão Organizadora do Concurso. 

 

Campos dos Goytacazes, 27 de maio de 2019. 

Comissão Organizadora do XI CONFICT 

 

https://www.facebook.com/proppguenf/

