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CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

ENGENHARIA HÍDRICA 

“ESPAÇO SOLO E ÁGUA” 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

 

1. Apresentação 

Em comemoração aos 10 anos do curso de Engenharia Hídrica da UFPel, o “Espaço Solo e Água” divulga 

seu concurso fotográfico. 

 

2. Objetivos do concurso 

- Estimular a criatividade; 

- Utilizar a imagem como fonte de informação; 

- Apresentar as diferentes interpretações, percepções e olhares sobre a imagem; 

- Trazer para discussão os recursos solo e água; 

- Apresentar um olhar diferente sobre o solo e a água. 

 

3. Quem pode participar 

Pode participar do concurso alunos do curso de graduação em Engenharia Hídrica da UFPel. Cada 

participante poderá concorrer com até duas (2) fotografias. 

 

4. Proposta fotográfica 

A fotografia deverá apresentar o recurso solo e/ou água nos mais diversos aspectos, olhares e usos, que 

deverá ser obtida pelo participante do concurso. 

A imagem poderá ser obtida por qualquer tipo de equipamento fotográfico, incluindo telefone celular, e esta 

não poderá ser modificada e seu tamanho não poderá exceder 10 mega. 

A fotografia inscrita não pode ter sido premiada em outro(s) concurso(s) e não ter sido publicada em 

qualquer veículo de comunicação ou mídias sociais, e a comprovação de autoria da imagem é de 

responsabilidade do participante do concurso. 

É de responsabilidade do autor caso a imagem contenha pessoas, objetos de propriedade de terceiros ou 

de obras intelectuais. 

 

 

 

 

 

 



5. Inscrição 

O período de inscrições compreenderá 27 de setembro a 15 de novembro de 2019. 

A inscrição deverá ser feita encaminhando para o e-mail dusuzuki@gmail.com a(s) fotografia(s) com as 

seguintes informações: 

- Nome completo, número de matrícula, e-mail de contato; 

- Data da fotografia; 

- Local da fotografia; 

- Breve e sucinta descrição sobre a fotografia, o que ela pretende representar; 

- Título da fotografia. 

 

Ao enviar a fotografia, o participante deverá receber um e-mail, em até 24 horas, confirmando sua inscrição. 

Caso não receba este retorno dentro deste período, entrar em contato novamente por e-mail ou pessoalmente no 

laboratório 126 do curso de Engenharia Hídrica. 

 

6. Seleção das fotografias 

As fotografias inscritas serão apresentadas nas dependências do curso de Engenharia Hídrica no provável 

período de 18 a 20 de novembro de 2019. 

Neste período, a comunidade acadêmica da Engenharia Hídrica (alunos, técnicos e professores), poderão 

votar nas melhores fotografias. Cada pessoa poderá votar apenas uma vez. 

As fotografias deverão ser avaliadas considerando os seguintes critérios: impacto visual; capacidade da 

imagem transmitir sua mensagem; qualidade visual; criatividade na captura da imagem. 

 

7. Divulgação do resultado 

Os quatro inscritos que tiverem as fotografias com maior votação serão selecionados e divulgados a partir 

do dia 21 de novembro de 2019 nas dependências do curso de Engenharia Hídrica e nas seguintes páginas: 

wp.ufpel.edu.br/enghidrica 

wp.ufpel.edu.br/soloeagua 

 

8. Premiação 

Os três selecionados receberão produtos com a marca da Engenharia Hídrica. 

 

9. Disposições finais 

Os participantes se comprometem a disponibilizar as imagens para uso nas disciplinas do curso e em outras 

atividades a serem desenvolvidas onde elas sejam pertinentes, tendo seus nomes referenciados às imagens. 

A inscrição no concurso fotográfico implica na plena aceitação por parte do participante das indicações 

realizadas neste documento. 

Os casos omissos neste regulamento deverão ser resolvidos pelo professor responsável pelo concurso. 

 

10. Contato 

Prof. Luis Eduardo Suzuki 

e-mail: dusuzuki@gmail.com 

Laboratório 126 do curso de Engenharia Hídrica 

 

Luis Eduardo A.S. Suzuki 

Professor responsável pelo “Espaço Solo e Água” 


