Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
Unidade: Praça da Liberdade

1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA
O Curso de Engenharia Civil da PUC Minas na Praça da Liberdade torna pública a abertura de
inscrições e convoca os alunos de todos os cursos de Engenharia Civil da PUC Minas, interessados
em participarem do 1º Concurso de Fotografia na forma deste edital.
1 – DO CONCURSO
1.1 - O concurso tem por finalidade divulgar, discutir e questionar as obras públicas, em andamento
ou já realizadas em nosso estado (Minas Gerais), além de estimular a prática da observação, da
discussão, e disseminar a cultura da fotografia como forma de registro. Um dos objetivos do
concurso é que os alunos, ao visualizarem as fotos, desenvolvam senso crítico e a consciência da
responsabilidade da profissão de Engenheiro Civil e da importância do seu papel na sociedade.
2 – DO TEMA
2.1 - O 1º Concurso de Fotografia terá o tema: OBRAS BIZARRAS DA ENGENHARIA CIVIL
2.1.1 A relevância da obra (a obra deverá estar localizada dentro do estado de Minas Gerais)
deverá estar enquadrada em uma das 4 classes abaixo, lembrando que as 4 classes também são
aplicadas para obras em andamento.
2.1.1.1 Utilidade Pública (a obra não atende às necessidades da população para a qual ela foi
realizada);
2.1.1.2 Técnica utilizada (os conceitos técnicos vistos no curso de Engenharia Civil não foram
atendidos);
2.1.1.3 Planejamento (a obra não teve um planejamento adequado, no que diz respeito ao
projeto e às fases de execução);
2.1.1.4 Obra de Arte (o aspecto visual não está em harmonia com o cenário ao entorno da
obra).
3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 - Poderão inscrever-se no 1º Concurso de Fotografia, alunos de todos os cursos de Engenharia
Civil da PUC Minas.
3.2 - O trabalho deverá ser individual, vedada a coautoria.
3.3 - Cada autor poderá participar com até 3 (três) fotos.
3.4 - As fotografias podem ser produzidas em qualquer tipo de câmera fotográfica (digital ou
analógica). Sendo digital, que tenha resolução superior 5 mega pixels de resolução.
3.5 - Não serão aceitas imagens manipuladas e/ou alteradas eletronicamente. A foto não poderá
ser oriunda de nenhum tipo de montagem, bem como não poderá conter retoque. A imagem poderá
ser reenquadrada digitalmente, desde que após processada seu tamanho respeite o limite mínimo
estabelecido neste edital. Serão aceitos ajustes de níveis de contraste, luminância e saturação,
hipóteses nas quais o arquivo original deverá ser preservado, pois o mesmo será exigido em caso
de premiação.
3.6 - Não serão aceitas fotografias que já tenham sido publicadas ou que já tenham sido, em
quaisquer instância, premiadas até a data da inscrição neste concurso.
3.7 - As inscrições estarão abertas no período de 16 de abril a 02 de maio, devendo as imagens
ser entregues, em um envelope, com o nome do participante, período no curso, unidade da PUC

Minas e entregues na Secretaria Acadêmica, da PUC Minas na Praça da Liberdade, Rua Cláudio
Manoel, nº 1.162, andar térreo.
3.8 - Na entrega de cada foto o participante deverá fornecer a informação referente ao local da
obra retratada.
3.9 - Somente serão aceitos os trabalhos entregues dentro do prazo estipulado, valendo como
comprovante a data registrada no ato da inscrição junto à funcionária da Secretaria Acadêmica.
3.10 - As inscrições são gratuitas e somente serão aceitas pessoalmente.
4 – DAS IMAGENS
4.1 - As imagens deverão ser ampliadas no formato 20 x 30 cm, papel fosco e sem borda,
contendo no verso uma etiqueta com o título da obra e o local onde esta está localizada (a obra deve
estar localizada dentro do Estado de Minas Gerais).
4.2 - Dentro do envelope, deverá conter uma etiqueta solta seguindo o padrão: Etiqueta branca (tamanho
12 x 5 cm), fonte Arial, tamanho 16 com o seguinte conteúdo: título da obra, data da fotografia e nome do
autor da mesma.

5 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
5.1 - No julgamento serão considerados: coerência com o tema, criatividade, estética e qualidade
artística.

6 – DO JULGAMENTO
6.1 - As fotografias serão avaliadas por uma Comissão Julgadora a ser designada pela
Coordenação do curso, que também estabelecerá o prazo para a conclusão dos trabalhos.
Concluídos os trabalhos da Comissão Julgadora e divulgados os resultados do Concurso, essa será
automaticamente extinta.
6.2 - A Comissão Julgadora é soberana em suas decisões, das quais não caberão recursos.
7 – DA PREMIAÇÃO
7.1 - A divulgação do resultado e a entrega dos prêmios ocorrerão no dia 09 de maio de 2018,
durante a programação do 1º DIA DA ENGENHARIA CIVIL NA PUC MINAS DA PRAÇA DA
LIBERDADE.
7.2 - Os vencedores serão avisados por e-mail e deverão enviar os arquivos digitais originais para
reprodução em até uma semana após a divulgação do resultado. O resultado também será
divulgado através dos canais de divulgação da PUC MINAS.
7.3 - Os vencedores poderão ser convocados a qualquer momento, para que apresentem
documentos que atestem sua legitimidade.
7.4 - O concurso conferirá três prêmios, a saber:
1º lugar: Certificado de 1º lugar e Troféu;
2º lugar: Certificado de 2º lugar;
3º lugar: Certificado de 3º lugar.
7.5 - Em nenhuma hipótese os prêmios serão fracionados, devendo a Comissão Julgadora, por
maioria, decidir-se por uma obra concorrente em cada colocação.
7.6 - Após a avaliação da Comissão, as fotografias inscritas serão expostas no espaço de
convivência da Universidade, na PUC Minas Praça da Liberdade.

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - A divulgação e a premiação do concurso ficará a cargo da Comissão de Organizadora.
8.2 - Os participantes, ao inscreverem suas imagens, cedem os direitos autorais sobre o trabalho
apresentado no Concurso para utilização promocional e/ou institucional do Curso de Engenharia
Civil da PUC Minas, respeitando a menção ao nome do autor.
8.3 - A participação no concurso implica integral aceitação deste edital. O desrespeito às suas
disposições acarretará exclusão da inscrição.
8.4 - É vedada a participação dos membros da Comissão Julgadora e da Comissão Organizadora.
8.5-

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora e divulgadora.

Mais informações:
Coordenação do Curso de Engenharia Civil da Praça da Liberdade
e-mail: civil.praca@pucminas.br

Belo Horizonte, 16 de abril de 2018.
Professora Juliana Torres de Oliveira Bonaldo
Coordenadora do Curso de Engenharia Civil
PUC Minas - Praça da Liberdade

