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EDITAL DE FOTOGRAFIAS SAEG 

 
1. CATEGORIAS 
 

O concurso de fotografias será dividido em duas categorias, conforme segue: 
 

1.1. Categoria 01: Fotomicrografia - fotografias de lâminas petrográficas delgadas, seções 
polidas, tanto com luz refletida quanto com luz transmitida; 

1.2. Categoria 02: Paisagens Geológicas - fotografias que denotem a percepção ou o olhar 
do fotógrafo sobre um ambiente mais amplo, na escala de paisagem. 

 
2. INSCRIÇÕES 
 

2.1. Deverá ser realizada 01 (uma) Inscrição por cada fotografia concorrente para cada 
Categoria; 

2.2. As fotografias inscritas poderão ser em preto e branco ou coloridas, sendo que a 
resolução da foto grafia deverá ser suficiente para manter a qualidade, uma vez impressa 
em papel fotográfico, em tamanho de 24 x 30 cm; 

2.3. Não será aceita a fotografia cujo teor da imagem: 
2.3.1. Remeta a algo discriminatório, ofensivo ou grosseiro; 
2.3.2. Tenha sido publicado em qualquer meio de comunicação impresso ou eletrônico 

(incluindo redes sociais) para ilustrar matérias, editoriais, campanhas publicitárias, 
etc; 

2.3.3. Já tenha sido premiado ou classificado em outros concursos até a data de 
encerramento das inscrições deste Concurso; 

2.3.4. Tenha sido modificada ou elaborada digitalmente, as chamadas fotomontagens. É 
permitida a utilização de recursos de pós-processamentos, como equalização de 
cores, ajustes de contraste, brilho, saturação, entre outros, desde que não sejam 
enquadrados como fotomontagens. 

 
3. DIREITOS DE IMAGEM 
 

3.1. Caso a obra contenha imagens de pessoas, objetos de propriedade de terceiros ou obras 
intelectuais, o autor será o único responsável legal pelo uso dessas imagens, eximindo 
a Comissão Organizadora do evento de qualquer responsabilidade sobre o uso do 
material; 

3.2. Fica acordado que ao participar do Concurso o autor de cada fotografia cede os direitos 
sobre os usos futuros desta em qualquer meio de divulgação que a Comissão 
Organizadora julgar adequado. 

 
Boa sorte aos participantes! 


