
Concurso de Fotografia 
 
O tradicional Concurso de Fotografia dos Encontros Anuais de Etologia tem o 
objetivo de valorizar e divulgar a Etologia e os temas afins entre os participantes 
do evento. Em 2022 o tema do concurso será “A Etologia em Diálogo com a 
Sociedade”. Durante o Encontro Anual de Etologia (EAE), serão premiadas as 3 
melhores fotos classificadas pelos inscritos no evento que votarão através de um 
formulário online disponibilizado ao longo do evento. As inscrições para o 
Concurso serão realizadas até a data indicada no site oficial do evento.  
 
Os proponentes serão comunicados sobre o resultado da pré-avaliação da 
proposta a partir de Setembro de 2022 pelo e-mail informado no cadastro. O 
autor deverá estar com a inscrição confirmada no 39º EAE no momento da 
submissão da fotografia. Ao submeter a fotografia o participante assume a 
responsabilidade por sua autoria, sendo responsável por eventuais sanções 
relativas ao direito autoral. Os autores das fotografias pré-selecionados serão 
notificados por correio eletrônico para que as tragam impressas para a 
exposição durante o evento. As fotografias pré-selecionadas devem ser 
impressas em papel fotográfico nas dimensões 20x30cm, entregues sem passe-
partout e não deve haver nenhum tipo de identificação. As fotografias ficarão em 
exposição sobre fundo branco com dimensão de 30X40cm.  
 
As fotografias pré-selecionadas deverão ser entregues à secretaria do 
congresso até o dia 01/11/2022 às 10h.  
 
A proposta deverá seguir o seguinte formato:  
 
Todos os participantes do concurso serão considerados conhecedores deste 
documento e das legislações afins vigentes, principalmente nas que tangem ao 
plágio e direitos autorais, às quais ficam subordinados.  
 
 
1. SOBRE O CONCURSO  
1.1 O Concurso de Fotografia do Encontro Anual de Etologia é direcionado 
exclusivamente aos sócios e sócias da Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt), 
adimplentes com a anuidade de 2021, inscrito(a)s no XXXVIII Encontro Anual de 
Etologia (EAE).  
1.2 O tema das fotografias será ‘A Etologia em Diálogo com a Sociedade” em 
seus mais variados aspectos.  
1.3 Será permitido o envio de 1 (uma) foto de animais em diferentes contextos.  
1.4 A foto deverá ser de autoria exclusiva do participante inscrito. A imagem não 
poderá apresentar efeitos digitais, tampouco manipulação ou montagens de 
quaisquer naturezas (tais como bordas, inserção ou remoção de conteúdo que 
não reflitam integralmente o momento em que a foto foi obtida). Correções de 
cor e contraste são permitidas, desde que não alterem o conteúdo da foto.  



1.5 Cada foto enviada deverá ter atribuído um título e uma breve descrição (de 
até 50 palavras), informados no formulário de inscrição.  
1.6 À comissão organizadora do Congresso, é vedada a participação neste 
concurso bem como aos seus familiares diretos.  
1.7 Não é permitida a identificação do fotógrafo na foto.  
1.8 Caso haja pessoas identificáveis na foto, esta deverá ser acompanhada de 
uma autorização expressa e específica para o uso da imagem.  
1.9 Somente participantes sócios e sócias da SBEt. adimplentes em 2021, com 
inscrição válida e confirmada no 39o. EAE poderão participar do concurso.  
 
2. INSCRIÇÕES  
2.1 As inscrições poderão feitas no período indicado no site oficial do evento, por 
meio de envio da foto em formulário específico (disponibilizado no site do evento 
- eae2022curitiba.com).  
 
3. MATERIAL  
3.1 A fotografia deverá ser enviada em formato JPG ou PNG em resolução 
mínima de 300dpi, acompanhadas de seus respectivos formulários de inscrição 
devidamente preenchidos.  
3.2 Cada fotografia será identificada com o título, elaborado de forma a orientar 
o visionamento da imagem. As fotografias não poderão possuir marcas, nomes, 
pseudônimos ou qualquer identificação que possa associá-la à autoria, sob pena 
de desclassificação.  
3.3 A todos os participantes do concurso assegura-se que são os detentores dos 
direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra.  
3.4 Ao se inscrever no presente concurso, o participante estará 
automaticamente concordando em conceder a licença de utilização de sua foto à 
Sociedade Brasileira e Etologia e à Comissão Organizadora do 39º Encontro 
Anual de Etologia. A licença de utilização abrange a exposição da fotografia 
previamente e durante o congresso, bem como a posterior utilização da foto 
inscrita em todos os seus meios de divulgação, a critério da diretoria da SBEt e 
comissão organizadora do congresso.  
 
4. PREMIAÇÃO  
4.1 A apresentação das fotos será realizada em formato digital por meio do site 
do evento e das redes sociais da SBEt e do 39º EAE, nas semanas anteriores 
ao evento, bem como durante o 39º EAE.  
4.2 As fotografias serão julgadas pelos próprios participantes do EAE que 
poderão votar via formulário eletrônico.  
4.3 As fotos vencedoras de cada categoria serão premiadas ao final do evento.  
4.4 O resultado do concurso será divulgado no dia 04 de novembro de 2022, 
durante a cerimônia virtual de encerramento do EAE.  
4.5 Às fotografias vencedoras no 1º e 2º lugares, será concedido certificado e 
prêmio a ser definido pela comissão organizadora do Congresso e SBEt.  
 
 

http://eae2022curitiba.com/


5. DISPOSIÇÕES FINAIS  
5.1 A comissão organizadora do concurso de fotos é soberana e a ela compete 
avaliar e resolver sobre os casos omissos neste regulamento, não cabendo 
recurso de qualquer natureza.  
5.2 Para validar sua inscrição no concurso de fotografia, é necessário que cada 
candidato preencha o formulário de inscrição e envie sua fotografia em formato 
digital pelo formulário online.  
5.3 O ato da inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com 
todos os itens deste Regulamento.  
Para efetivação da submissão será necessário preencher o formulário online, ler 
o formato da proposta nesta “Instrução” e anexar a foto no formato requerido 
(JPG ou PNG em resolução mínima de 300dpi). 
 


