
 

 

 

Normas do concurso de fotografia “Ciência do Solo em Foco”  

OBJETIVO 

Este concurso tem por objetivo selecionar e divulgar imagens relacionadas à ciência do solo. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

Estudantes e profissionais que atuam na área da Ciência do Solo. 

 

FOTOGRAFIA QUE SE PODE ENVIAR? 

O concurso terá duas categorias: livre e científica. 

Livre - Como o próprio nome indica qualquer fotografia relacionada à Ciência do Solo. 

Científica - Nessa categoria serão avaliadas fotografias científicas, portanto, devem ser enviadas 

juntamente com informações (analíticas, experimentais, metodológicas, etc) que comprovem as 

informações que a fotografia apresenta. 

Obs: 

Cada participante pode enviar uma fotografia por categoria. 

Na categoria científica serão aceitas fotografias com até um co-autor. 

 

QUAL É O FORMATO DA FOTOGRAFIA? 

As fotografias devem ser enviadas em formato JPEG com pelo menos 300 dpi. 

 

QUAL É O PERÍODO DE INSCRIÇÃO? 

De 14/04/2014 até 31/10/2014 

 

 

 



 

 

 

   COMO SERÁ O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO? 

As fotografias serão avaliadas por 2 professores do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo 

(PPGCS) da UFPR, 2 doutorandos do PPGCS e 1 profissional externo à UFPR com atuação em área 

relacionada à Ciência do Solo. 

Na categoria livre serão avaliados: 

- Grau de afinidade com a Ciência do Solo; estética; qualidade técnica da fotografia (nitidez, luz, 

distorção, e outros); singularidade. 

Na categoria científica serão avaliados: 

- Relevância para ciência do solo; qualidade técnica da fotografia; singularidade; qualidade dos 

metadados associados à fotografia (descrição com informações comprobatórias). 

 

E O RESULTADO? 

O resultado final e as fotos premiadas serão divulgados no site do PPGCS da UFPR até 30/11/2014. 

 

HAVERÁ PREMIAÇÃO? 

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão certificados emitidos pelo PPGCS. 

Obs: Poderá haver outra forma de premiação dependendo do apoio recebido em cada edição do 

concurso. 

 

COMO FAÇO PRA ME INSCREVER? 

A inscrição será realizada via eletrônica através do email: soloefoco@gmail.com  

Devem ser preenchidos e enviados juntamente com as fotografias: 

- Formulário de inscrição anexo. 

- Declaração de autorização de livre uso da fotografia pelo PPGCS, desde que citada a autoria. 

- Comprovante de atuação/relação com a Ciência do Solo. 

 

Informações através do email: soloefoco@gmail.com 


