
 
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA 

NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA AMADORA  

 

REGULAMENTO  

A Universidade da Amazônia (UNAMA), por meio do programa de Responsabilidade 

Social, abre as inscrições para o I Concurso de Fotografia Amadora, com a temática 

RESÍDUOS SÓLIDOS. A mostra seletiva é direcionada aos alunos matriculados nos 

cursos ofertados pela Universidade da Amazônia e contemplará fotografias relacionados 

com o tema do concurso.  

 

DA INSCRIÇÃO:  

Os alunos da UNAMA só poderão fazer uma inscrição, individual, com uma fotografia 

em cada inscrição. As inscrições serão feitas no período de 14 a 18 de agosto de 2017 na 

sala do Núcleo de Responsabilidade Social da UNAMA (2º andar, bloco C), sendo 

responsável pelas inscrições e recebimento das fotografias, o próprio Núcleo.  As fotos 

podem ser apresentadas em cores ou em preto e branco. Deverão ser entregues no 

momento da inscrição: uma fotografia impressa em papel fotográfico (15x21) e o 

arquivo em CD-R, entregues em um envelope identificado com o nome, matrícula e 

curso do aluno. As fotos deverão apresentar situações que remetam ao tema: Resíduos 

Sólidos.  

 

PREMIAÇÃO:  

1º lugar: uma Câmera fotografia Gopro  

2º lugar: um Tablet 

 

DA SELEÇÃO E DO JÚRI:  

O júri de seleção será formado por profissionais reconhecidos dos cursos envolvidos, 

que selecionarão as fotografias e escolherão os premiados. Todos os alunos 

selecionados receberão certificado de participação após o término da mesma.  

 

CALENDÁRIO:  

Oficina Preparatória para o concurso: 22/05/2017 – já realizado 

16: 00 h no aud. D-200 – UNAMA Alcindo Cacela 

Mesa Redonda: 01/06/2017 – já realizado 

19: 30h no Aud. David Mufarrej – UNAMA Alcindo Cacela 

Período de inscrições: 14/08 a 18/08/2017  

Seleção das fotografias: 21 a 25/08/2017  

Divulgação da Seleção: 28/08/2017  

Concurso: 01/09/2017 

19: 30h no Aud. David Mufarrej – UNAMA Alcindo Cacela 

 



 
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA 

NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

ERRATA DE EDITAL 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA AMADORA  

 

Onde se lê: 

 

DA INSCRIÇÃO:  

Os alunos da UNAMA só poderão fazer uma inscrição, individual, com uma fotografia 

em cada inscrição. As inscrições serão feitas no período de 14 a 18 de agosto de 2017 na 

sala do Núcleo de Responsabilidade Social da UNAMA (2º andar, bloco C), sendo 

responsável pelas inscrições e recebimento das fotografias, o próprio Núcleo.  As fotos 

podem ser apresentadas em cores ou em preto e branco. Deverão ser entregues no 

momento da inscrição: uma fotografia impressa em papel fotográfico (15x21) e o 

arquivo em CD-R, entregues em um envelope identificado com o nome, matrícula e 

curso do aluno. As fotos deverão apresentar situações que remetam ao tema: Resíduos 

Sólidos.  

 

Leia-se: 

 

DA INSCRIÇÃO:  

Os alunos da UNAMA só poderão fazer uma inscrição, individual, com uma fotografia 

em cada inscrição. As inscrições serão feitas no período de 14 a 25 de agosto de 2017 na 

sala do Núcleo de Responsabilidade Social da UNAMA (2º andar, bloco C), sendo 

responsável pelas inscrições e recebimento das fotografias, o próprio Núcleo.  As fotos 

podem ser apresentadas em cores ou em preto e branco. Deverão ser entregues no 

momento da inscrição: uma fotografia impressa em papel fotográfico (15x21) e o 

arquivo em CD-R, entregues em um envelope identificado com o nome, matrícula e 

curso do aluno. As fotos deverão apresentar situações que remetam ao tema: Resíduos 

Sólidos.  

 

Onde se lê: 

 

CALENDÁRIO:  

Oficina Preparatória para o concurso: 22/05/2017 – já realizado 

16: 00 h no aud. D-200 – UNAMA Alcindo Cacela 

Mesa Redonda: 01/06/2017 – já realizado 

19: 30h no Aud. David Mufarrej – UNAMA Alcindo Cacela 

Período de inscrições: 14/08 a 18/08/2017  

Seleção das fotografias: 21 a 25/08/2017  

Divulgação da Seleção: 28/08/2017  

Concurso: 01/09/2017 

19: 30h no Aud. David Mufarrej – UNAMA Alcindo Cacela 

 

 



Leia-se: 

 

CALENDÁRIO:  

Oficina Preparatória para o concurso: 22/05/2017 – já realizado 

16: 00 h no aud. D-200 – UNAMA Alcindo Cacela 

Mesa Redonda: 01/06/2017 – já realizado 

19: 30h no Aud. David Mufarrej – UNAMA Alcindo Cacela 

Período de inscrições: 14/08 a 25/08/2017  

Seleção das fotografias: 28 a 29/08/2017  

Divulgação da Seleção: 31/08/2017  

Concurso: 01/09/2017 

19: 30h no Aud. David Mufarrej – UNAMA Alcindo Cacela 

 

 

 


