
XXI SEMANA do LIVRO e da BIBLIOTECA na USP 
“Bibliotecas e o suporte ao pesquisador: novas frentes e novos desafios.” 

22 a 26 de outubro de 2018 

 

 

REGULAMENTO 

 

I.                   Organização 

            O concurso de Fotografias “Lorena Hoje pelas lentes dos 

Uspianos”  insere-se na XXI Semana do Livro e da Biblioteca na USP.  

 

II.                Objetivos e Tema 

 O concurso pretende estimular a criatividade e despertar a sensibilidade 

dos participantes por meio da fotografia. Pretende-se que cada fotografia revele 

um olhar singular e original. 

 O tema “Lorena Hoje pelas lentes dos Uspianos” considera as 

fotografias que retratem os vários aspetos que dizem respeito à cidade de 

Lorena, situada na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, no 

Estado de São Paulo.   



 

III.             Participantes 

 O concurso é aberto a toda comunidade da Escola de Engenharia de 

Lorena – EEL/USP (docentes, pesquisadores, alunos e servidores). 

         

 

IV.               Modo e condições de apresentação  

 As fotografias submetidas ao concurso deverão estar de acordo com as 

seguintes especificidades: 

a) Os participantes deverão apresentar-se individualmente e 

apresentar até 03 (três) fotografias (preto e branco e/ou colorida); 

b) Cada fotografia deverá ter um título que exprima o significado da 

imagem e a localização para identificação; 

c) As fotografias serão em formato digital (JPEG ou PNG), 1800 x 

1200 pixels (2,1MP), com definição: 300 dpi; 

d) As fotografias deverão ser enviadas a/c de Bruno Marton, no e-

mail: marton@demar.eel.usp.br. No assunto da mensagem colocar: 

Concurso de Fotografia_nome do participante. Ex.: Concurso de 

Fotografia_Carlos; 

e) As fotografias deverão ser enviadas até o dia 22 de outubro de 

2018, às 17h. Quaisquer fotografias entregues após esta data não 

serão aceites a concurso; 

f) As fotografias deverão ser inéditas e originais, sob pena de serem 

imediatamente desclassificadas. Os participantes, ao participar, 

assumem a autoria e a organização do concurso não se 

responsabiliza por reclamações de terceiros no que referir-se a 

direito de autor. 

g) Os concorrentes, ao participar, aceitam o presente regulamento. 

 

V.          Júri 

            As fotografias serão deliberadas por um júri para a seleção das 

fotografias conforme esse regulamento. 
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VI.       Divulgação dos vencedores e prêmios 

           Serão atribuídos prêmios aos 3 (três) participantes melhores 

classificados: 

 1º Lugar: 01 Charge 2 Portable Wireless Speaker  

 2º Lugar: 01 Caixa de Som Mini Subwoofer Bluetooth USB Sd 5W Knup 

 3º Lugar: 01 Fone de ouvido Blueto Knup 

           

 Os nomes dos vencedores serão divulgados na página de Facebook da 

Biblioteca EEL (https://www.facebook.com/BibliotecasEel/).  

 

 A entrega dos prêmios será no dia 30 de outubro de 2018, no 

Auditório da Biblioteca – área I, às 16h. 

          

VII.             Direitos de propriedade intelectual 

            Todas as fotografias passarão a incluir o arquivo de imagem da 

Biblioteca EEL. 

            A Biblioteca EEL reserva o direito de expor, publicar ou reproduzir 

quaisquer fotografias, premiados ou não premiados, salvaguardando sempre a 

identificação do autor. 

 Será realizada, posteriormente, uma exposição na Biblioteca EEL com 

as fotografias submetidas ao concurso. 

 

VIII.                Disposições gerais 

            A participação no concurso pressupõe a aceitação expressa das 

disposições contidas neste regulamento. 

            Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas através do e-mail: 

roselayne@bibliotecas.eel.usp.br, ou pelo ramal: 595147 com a Bibliotecária 

Roselayne Santos. 

 

https://www.facebook.com/BibliotecasEel/
mailto:roselayne@bibliotecas.eel.usp.br

