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A coordenação do curso de graduação de Engenharia Ambiental e Sanitária da 

Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, promove o I Concurso de Fotografia. 

1 - DOS OBJETIVOS  

a) O presente concurso tem por objetivo estimular a visão do aluno a questões 

relacionadas ao meio ambiente, visando promover a integração de toda a comunidade 

acadêmica. 

 

2 - DO TEMA  

a) Nesse primeiro concurso o tema será geral abrangendo as áreas: AMBIENTAL e 

SANITÁRIA. 

3 - REGRAS 

O concurso será aberto a todos os alunos matriculados no Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária; 

a) O período das inscrições será de 02 de janeiro de 2014 a 21 de março de 

2014; 

b) Cada participante poderá concorrer com duas fotografias uma na área de 

Ambiental e a outra na área da Sanitária; 

c) As fotografias deverão ser enviadas para: ambiental.fdb@gmail.com, 

contendo o nome completo do participante, título da fotografia, local e data em 

que foi feita a fotografia; 

d) O nome dos arquivos deverá ser: ambiental_nomeparticipante.jpg e 

sanitaria_nomeparticipante.jpg, as fotografias deverão estar em alta resolução; 

e) A fotografia deverá ser inédita de autoria do acadêmico; 

NOTA: Ao inscrever o trabalho, o autor estará 

automaticamente autorizando o curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária da Faculdade 

Dom Bosco de Porto Alegre a utilizar a sua 

imagem, em publicação impressa, digital, através 

da internet, em seus veículos institucionais e 

documentos editados, ou em qualquer outra mídia. 



4 - DO JULGAMENTO  

a) As fotografias serão selecionadas por toda comunidade acadêmica através de 

votação. Poderão ser indicadas duas fotografias, uma em cada área. 

b) A avaliação das fotografias será realizada com base nos seguintes critérios: 

Criatividade, expressividade e fidelidade ao tema proposto. 

 

5 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

a) A divulgação do resultado oficial será até o final do mês de abril de 2014, através do 

site do Curso e da Faculdade.  

O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a 

desclassificação da fotografia e do participante.  

 

6- PREMIAÇÃO  

O Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária premiará os primeiros colocados de 

cada uma das categorias. 


