
 

 

 

 

 

 

EDITAL 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPG 

NÚCLEO DE INTERNACIONALIZAÇÃO (NUI) - CESMAC Dezembro/2018 

 

O Centro Universitário Cesmac (Cesmac), através do seu Núcleo de Internacionalização (NUI), torna 

pública a seleção para o Prêmio de Fotografia NUI - 2019. 

 

Regras Gerais 

 

O Prêmio de Fotografia NUI do Centro Universitário Cesmac é um concurso aberto a todo o público, 

profissionais e não profissionais, e tem como objetivos: mostrar as diversas ligações existentes entre 

o estado de Alagoas com outros países, promover a arte da fotografia, ampliar a exposição das 

diferentes culturas estrangeiras em nosso Estado, e incentivar o aprendizado de línguas. Todas as 

inscrições serão avaliadas pelo comitê gestor que terá o poder de indeferimento caso não esteja em 

acordo com as normas aqui estabelecidas, ou possa ser entendida como pejorativa. 

 

Tema 

 

Influência estrangeira na cultura alagoana 

 

Prêmios 

 

As fotografias serão, para efeito de premiação, enquadradas em duas categorias: ING e FR. 

- Os fotógrafos das três fotos mais votadas da categoria ING receberão como prêmio a isenção de 

matrícula no curso de Inglês do NUI - CESMAC; 

- Os fotógrafos das três fotos mais votadas da categoria FR receberão como prêmio a isenção de 

matrícula no curso de Francês do NUI - CESMAC; 



 
 

- O primeiro lugar de cada categoria receberá também como prêmios fones de ouvidos do CESMAC 

e um conjunto de material didático (livro e caderno de atividades) que serão utilizados no curso 

do idioma referente à sua categoria; 

- Todos os candidatos selecionados para o concurso terão suas fotos expostas no Centro Universitário 

CESMAC juntamente com seu nome e o texto enviado; 

- O prêmio não pode ser trocado por dinheiro ou qualquer outro benefício; 

- Caso o vencedor de cada categoria deseje, ele poderá transferir para outra pessoa o benefício da 

premiação. 

 

Inscrições e condições de participação 

 

- A inscrição neste concurso de fotografia é gratuita; 

- As fotos devem ser enviadas através do e-mail nui@cesmac.edu.br; 

- As fotos devem ser enviadas no formato jpg ou jpeg e não devem exceder 5 Mb; 

- O nome da imagem deve ser ING ou FR (de acordo com a categoria que o candidato direcione a sua 

inscrição) seguido pelo nome do participante, exemplo: FR - Maria da Silva; 

- O candidato deverá enviar no corpo da mensagem de envio da foto seu nome completo, e-mail, 

endereço, telefone e o curso de línguas desejado (ING ou FR); 

- É aconselhável optar por uma resolução fotográfica de pelo menos 300 dpi; 

- Serão aceitas fotos de qualquer tipo de câmera fotográfica (smartphone, polaroid, câmera de filme 

ou de ação, etc.) desde que sejam enviadas em arquivo digital; 

- Serão aceitas imagens coloridas ou em preto e branco; 

- Os participantes devem enviar uma de suas fotos com um comentário pessoal na forma de uma 

mensagem de até 50 palavras em português, inglês ou em francês; 

- Todas as imagens deverão ser capazes de comunicar de maneira fácil para o entendimento do público 

a sua relação com o tema; 

- Se o candidato tiver menos de 18 anos, ele também deve mencionar sua data de nascimento e enviar 

uma autorização de um representante legal declarando concordância com sua participação no 

concurso e autorizando o recebimento do prêmio concedido pelo organizador; 

- Se pessoas forem reconhecíveis na fotografia, o participante deve garantir que essas pessoas lhe 

deram a autorização para usar sua imagem; 

- Serão consideradas pejorativas as fotos que apresentarem nudez, gestos obscenos, desrespeito aos 

direitos humanos ou ao patrimônio público; 



 
 

- Qualquer declaração falsa de um participante resultará na sua exclusão da competição e na não 

adjudicação do prêmio que ele possa ter ganho e, se aplicável, no seu retorno imediato, sem que a 

responsabilidade do organizador seja incorrida. 

 

Calendário 

 

Abertura do concurso: 17 de dezembro de 2018 

Recebimento das fotos: 17 de dezembro de 2018 a 5 de fevereiro de 2019 às 23h59 

Validação das fotos (respeito ao tema e às condições de participação): 6 de fevereiro 

Publicação das fotos dos participantes em nosso Instagram (@nuicesmac): 6 de fevereiro 

Período para votação através de “amei” na foto: 7 de fevereiro a 10 de fevereiro 

Encerramento da votação: 10 de fevereiro à 23h59 

Divulgação do resultado: 11 de fevereiro 

 

Avaliação 

 

Serão selecionados seis vencedores com base no número de "curtidas" recebidas no post (foto do 

candidato e comentário), sendo três vencedores para a categoria FR e três para a categoria ING. 

 

Uso das imagens 

 

Ao participar deste concurso, o fotógrafo declara estar de posse dos direitos da imagem apresentada 

e autoriza os organizadores a reproduzi-la livremente nas várias ferramentas e suportes de 

comunicação. Os organizadores comprometem-se a citar o nome do fotógrafo. 

 

Disposições Gerais 

 

Os organizadores não podem ser responsabilizados em caso de cancelamento deste concurso, no todo 

ou em parte, se as circunstâncias o exigirem. A participação neste concurso implica a aceitação total 

dessas regras. 

 

* * * * 

Tacy Santana Machado 

Núcleo de Internacionalização (NUI) 

Centro Universitário CESMAC 


