
 
 

 

CHAMADA PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
 

 AS RELAÇÕES ATRAVÉS DAS TELAS 
 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFMG por meio do Setor de Acolhimento realiza o Concurso de 
Fotografia Edição 2020. O objetivo é colocar em pauta a internacionalização em casa no período de Ensino Remoto 
Emergencial, tendo como público-alvo a comunidade acadêmica de todas as partes do mundo que atualmente se 
utiliza dos aparelhos tecnológicos para se comunicar. O concurso organizado tem neste ano o tema “As relações 
através das telas”. 

-Normas para participação da mostra fotográfica 

O concurso de Fotografia “As relações através das telas” busca incentivar a reflexão artística acerca da realidade 
brasileira, valorizando a criatividade e estimulando o pensamento e reflexão durante o período da pandemia da 
Covid-19 no Brasil. Objetiva, ainda, a construção de um discurso imagético que retrata a internacionalização em casa 
em sua diversidade e extensão. De caráter eminentemente artístico e cultural, o concurso pretende fomentar a 
coleta e preservação da memória visual de nosso cotidiano neste ano de 2020 na construção da internacionalização 
e visando valorizar o potencial artístico dos inscritos. 

As fotografias deverão estar relacionadas à temática proposta de demonstração das relações virtuais em tempos nos 
quais a comunicação presencial foi restrita. As submissões poderão ser realizadas por toda comunidade acadêmica 
vinculada ativamente à UFMG e deverão ser individuais feitas a partir do preenchimento do formulário online. 

-Fotografia 
 
Os participantes poderão enviar apenas uma fotografia e será permitida qualquer tipo de  edição e montagem da 
imagem, contanto que a fotografia e arte seja, exclusivamente, de autoria do inscrito. A fotografia deverá ser 
submetida no momento da inscrição no preenchimento do formulário online. 
A equipe da DRI confirmará, por e-mail, até o dia 29/09/2020 sobre as fotografias aprovadas. Não serão aprovadas 
artes de cunho preconceituoso, sexual, pejorativo ou ofensivo. 

-Votação 

 
Em caso de aprovação pela equipe organizadora da fotografia enviada, a imagem será postada nas mídias sociais da 
DRI e a votação será contabilizada, exclusivamente, pelo Instagram da DRI: @ufmgdri. Portanto, é importante 
lembrar que  sua fotografia será avaliada por público aberto, e terá como parâmetro para pontuação o número de 
curtidas, dentro do período de votação definido. Ressalta-se que sua fotografia será visualizada conforme a 
formatação da rede social supracitada, sem qualquer edição por parte da DRI, ou seja, é de responsabilidade do 
inscrito enviar a foto no formato adequado para que seja submetida diretamente no Instagram.   

 
-Inscrição 
Para se inscrever, os proponentes deverão preencher o formulário online de inscrição e fazer o upload de uma 
fotografia em extensão .jpeg. No link de inscrição, deverá ser informado o  título da arte. Para preencher o 
formulário de inscrição para o concurso, clique aqui: https://forms.gle/uXB4bVZRaL81WcDdA  

 
As inscrições para o concurso são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 27/09/2020. Os participantes, ao 
preencher o formulário de inscrição, declaram ser responsáveis pelos direitos de imagem e pelos direitos autorais e 
conexos advindos da realização e postagem da fotografia, bem como declaram a cessão de direitos autorais e 
conexos à comissão organizadora do concurso, que faz parte da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFMG 
para sua exposição pública nos canais de comunicação e redes da DRI e UFMG. 

https://forms.gle/uXB4bVZRaL81WcDdA


 
 

 

- Resultado   
O resultado do concurso será divulgado no site da DRI até o dia 28/10/2020. 

 
- Premiação  
Será emitido certificado de premiação para os melhores trabalhos. 

 
-Cronograma 

Divulgação da chamada 18/08/2020 

Período da inscrição  18/08/2020 a 27/09/2020 

Confirmação de inscrição-aprovação  até 29/09/2020 

Período das votações no Instagram  (curtidas) 02/10/2020 a 25/10/2020 

Resultado do concurso  até 28/10/2020 

 
-Contatos: 
www.ufmg/dri  
acolhimento@dri.ufmg.br 

 

http://www.ufmg/dri
mailto:acolhimento@dri.ufmg.br

