
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA “A BELEZA DO BRASIL” 

 

REGULAMENTO 

 

1. DO CONCURSO 

 

O Concurso de Fotografia, doravante simplesmente Concurso, “A BELEZA DO 

BRASIL” é realizado pelo The Brazilian Cultural Center in Korea (BCCK) e 

Universidade de Taubaté (UNITAU) e patrocinado pela Fundação de Arte, Cultura, 

Educação, Comunicação e Turismo (Funac) e pela Fundação de Apoio à Pesquisa, 

Tecnologia e Inovação (Fapeti), e tem caráter cultural e competitivo. 

O objetivo do Concurso é realizar um intercâmbio cultural e incentivar a fotografia 

por meio do olhar artístico para as belezas da cultura brasileira em suas diferentes 

manifestações: na arquitetura, na culinária, nos trajes típicos, nas artes, na música, 

no esporte, na natureza, nas pessoas. Queremos que você repare nesta beleza e 

mostre, por meio da fotografia, como o Brasil é rico e, culturalmente, diverso.   

 

2.  DO TEMA 

 

O tema "A BELEZA DO BRASIL” é obrigatório. O tema é conceitual e permite a 

exploração criativa dos participantes com originalidade e espontaneidade. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

O Concurso é aberto à participação de alunos regularmente matriculados em cursos 

de graduação e de pós-graduação da Universidade de Taubaté e de Instituições de 

Ensino Superior Municipais do Estado de São Paulo, sem limite de idade, residentes 

e domiciliados em qualquer parte do território nacional. 

 

3.1. A participação no presente Concurso caracteriza por si a aceitação por parte 

dos participantes de todos os termos e condições deste regulamento.  

 

4. DO PERÍODO  

 



 

1 A participação no concurso é de 31 de maio a 15 de junho de 2016. As fotos 

poderão ser enviadas até a data limite de 15 de junho, às 23h59.  

 

4.1. Da Gratuidade 

A participação no Concurso é gratuita e voluntária. O valor referente aos custos com 

a produção da fotografia é de responsabilidade dos organizadores do concurso.  

 

5. DA FOTOGRAFIA 

 

Cada participante poderá concorrer com até 3 (três) fotografias. O participante que 

não respeitar o regulamento quanto ao número de fotografias será automaticamente 

desclassificado do Concurso.  

 

5.1. Total de Fotos 

Se houver menos que 60 (sessenta) fotos submetidas ao Concurso, a exibição 

fotográfica na Coréia será cancelada e não haverá premiação. 

 

5.2. Do Formato 

As fotografias inscritas deverão ser enviadas com a extensão JPG ou PNG com 300 

dpi, nas dimensões 30x40 cm, em RGB, podendo ser coloridas ou preto e branco. 

Não poderão conter marca d’água ou marcas pessoais 

 

5.3. Das Regras de Conduta 

É estritamente proibida a participação no Concurso de fotografias que contenham: 

 

a) conteúdo de caráter discriminatório, expressões de ódio contra pessoas ou 

grupos; 

b) insultos ou ameaças religiosas ou raciais; 

c) conteúdo que provoque, por suas características (como extensões e 

formatos de arquivos), danos ao sistema da UNITAU; 

 

A Unitau e o BCCK se reservam o direito de desclassificar o participante que não 

cumprir o regulamento quanto às regras de conduta. 

 

5.4. Do Envio 



 

Toda submissão deverá incluir um título, breve descrição ou história de fundo de até 

250 palavras, nome, e-mail e telefone/celular do participante, a Instituição de Ensino 

onde estuda e a cidade onde mora, ficando o participante responsável pela exatidão 

das informações fornecidas.   

 

6. DO DIREITO DE IMAGEM E AUTORIA 

 

Das Imagens de Pessoas 

Caso a foto contenha imagens de pessoas, o autor (fotógrafo) deverá possuir 

documento de autorização firmado com a pessoa que aparece na fotografia. Esse 

documento ficará em posse do autor que passa a ser o responsável legal pelo uso 

dessas imagens, eximindo os organizadores de qualquer responsabilidade sobre o 

uso do material.  

 

6.1. Autoria 

O participante, ao publicar a foto, reconhece como sendo sua a autoria do material 

enviado.  

 

7. COMISSÃO JULGADORA 

 

A Comissão julgadora será formada por 5 (cinco) membros, sendo 2 (dois) membros 

indicados pelo Instituto The Brazilian Cultural Center in Korea e 3 (três) brasileiros, 

indicados pela Universidade de Taubaté.  

 

7.1. Critérios de Julgamento 

A seleção da foto será feita sob os quesitos de composição, originalidade e 

adequação ao tema. 

 

8. DA PUBLICAÇÃO 

 

Ao participar do Concurso, fica explicitado que os autores das fotografias autorizam 

a UNITAU a publicar em qualquer mídia, meio físico ou eletrônico o material inscrito. 

Os organizadores assumem o compromisso de que as fotos serão para uso único e 

exclusivo da UNITAU e, entre os usos posteriores ao concurso está a divulgação 



 

próxima edição do concurso. Sob nenhuma hipótese farão parte de acervos ou 

banco de imagens ou serão vinculadas a campanhas que a UNITAU venha a 

desenvolver. 

 

9.  DO RESULTADO 

 

O resultado final do Concurso será divulgado no dia 8 de julho de 2016, pelo site 

www.unitau.br. 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO  

 

O Concurso de Fotografia premiará 3 (três) participantes sendo classificados em: 

- O primeiro colocado receberá 01 (uma) câmera digital e viagem à Coreia do Sul 

com permanência de 5 (cinco) dias. 

- O segundo e terceiro colocados viagem à Coreia do Sul, com permanência de 5 

(cinco) dias. 

 

10.1. O prêmio é intransferível e não pode ser convertido em moeda brasileira ou 

coreana.  

 

10.2. Da Viagem 

Quanto aos custos da viagem e estadia serão oferecidos:  

- passagem aérea de ida e volta, hospedagem, intérprete e programação para 

conhecer a cultura coreana; 

- transporte e alimentação; 

- Não estão inclusos: seguro de vida, assistência médica e acidentes. 

 

11. DO CRONOGRAMA GERAL 

 

A validade para a participação no concurso é de 31de maio a 15 de junho de 2016. 

Inscrições: 31 de maio de 2016 a 15 de junho de 2016 

Divulgação dos vencedores: 8 de julho 

Desembarque dos vencedores na Coréia do Sul: 26 de julho 

Exposição das fotografias em Seul: 28 de julho 



 

Retorno ao Brasil: 1º de agosto 

Exposição das fotografias no Brasil (UNITAU): 10 de agosto 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Fica fazendo parte integrante do presente Regulamento o Memorando de 

Entendimento entre a BCCK e a UNITAU.  

 

13. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES  

 

Realização: The Brazilian Cultural Center in Korea (BCCK)  

Organização: Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Patrocínio: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Comunicação e Turismo (Funac) 

                  Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação (Fapeti) 

 

14. CONTATO 

Universidade de Taubaté (UNITAU) 

Rua Quatro de Março, 432 - 12020-070 - Taubaté/SP 

E-mail: concursobrasilcoreia@unitau.br 

Tel.: 55 (12) 3622 2235 

http://www.unitau.br/ 

 

Taubaté, 31 de maio de 2016 

 


