
 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

 

I SEMANA DO LABOMAR 

II Seminário de Ciências Marinhas Tropicais 

 

EDITAL PARA O II CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 

TEMA: FORTALEZA E O MAR 

 

O Programa de Pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais (PPGCMT) torna 

público o presente edital, que apresenta as normas relativas ao CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 

do II Seminário em Ciências Marinhas Tropicais, que será realizado no período de 11 e 12 de 

junho de 2018. 

 

1. OBJETIVOS 

O presente concurso tem como por objetivo selecionar a melhor fotografia produzida 

pelos membros da comunidade acadêmica do Labomar, a partir da temática “FORTALEZA E O 

MAR”. 

 

2. DO PÚBLICO 

Poderão participar os discentes dos cursos de graduação em Ciências Ambientais e 

Oceanografia da UFC, os discentes do PPGCMT, além dos servidores (professores e técnicos-

administrativos) do Labomar. 

 

3. TEMÁTICA 

A temática do concurso será “FORTALEZA E O MAR”, por meio do qual a 

comunidade acadêmica do Labomar deverá capturar paisagens, momentos ou acontecimentos 

envolvendo a cidade de Fortaleza e a sua zona costeira. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições ocorrerão entre os dias 13/Abr a 12/Mai de 2018. 

4.2 As fotografias deverão ser enviadas para o e-mail: 

seminarioppgcmt@gmail.com, acompanhada dos seguintes dados:  

a) Nome completo, curso, e-mail e telefone para contato; 

mailto:seminarioppgcmt@gmail.com


 

 
 

b) Local retratado na fotografia, sendo facultativo o envio de um pequeno texto de, 

no máximo, 500 caracteres com espaço, sobre imagem (comentários gerais sobre a foto), 

momento em que ela foi tirada, contexto, entre outros aspectos). 

 

5. DO JULGAMENTO 

5.1 As fotos concorrentes serão expostas na fanpage do Labomar, no Facebook 

(https://www.facebook.com/labomarufc), sendo submetidas à apreciação da comunidade que 

elegerá a melhor através do número de curtidas. 

5.2 A melhor fotografia receberá certificado, além de estampar a Capa dos Anais da 

I Semana do Labomar. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A divulgação dos resultados será feita no evento de encerramento do II Seminário 

de Ciências do Marinhas Tropicais. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os participantes do concurso asseguram, desde já, que são os detentores dos 

direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra, contudo permitem o uso das 

imagens enviadas pela organização do para a divulgação em mídias eletrônicas e impressas. 

7.2 A Comissão Organizadora da I Semana do LABOMAR reserva-se o direito de 

dirimir os casos omissos, bem como as situações não previstas no presente Edital. 

 

 

Fortaleza, 15 de Abril de 2018. 

 

 

Comissão da I Semana do LABOMAR 

https://www.facebook.com/labomarufc

