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EDITAL MUZAR Nº 02/2017 

 

Seleção de Fotografia para a Exposição “Dispersão: manutenção da vida” – 
MUZAR/ICB/UPF na 19ª Expodireto Cotrijal 2018 

  

O Museu Zoobotânico Augusto Ruschi (Muzar) do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de 

Passo Fundo, torna público o presente edital para a inscrição de fotografias sobre o tema DISPERSÃO, 

para apreciadores da natureza. A dispersão são os mecanismos utilizados pelas plantas para que suas 

sementes alcancem locais onde novas gerações podem ser estabelecidas. As fotografias comporão a 

Exposição “Dispersão: manutenção da vida” que estará exposta no espaço da Universidade de Passo 

Fundo na Feira Internacional 19ª Expodireto Cotrijal 2018, em segunda edição, em 2019, na sede do Muzar 

e após, tornar-se-á itinerante para realização de atividades de educação ambiental em escolas e feiras de 

Passo Fundo e região. 

DA JUSTIFICATIVA 

A seleção de fotografia é uma iniciativa do Muzar e tem como finalidade estimular a produção criativa da 

fotografia sobre a temática DISPERSÃO, oportunizar a divulgação das habilidades fotográficas dos 

interessados, bem como sensibilizar a sociedade pela proteção e conservação de áreas verdes para a 

manutenção da biodiversidade.  

O Museu Zootanico Augusto Ruschi é um dos espaços que vem contribuindo na formação em educação 

ambiental, promovendo diálogos entre o mundo acadêmico e as comunidades. 

A exposição ocorrerá de 06 a 09 de março de 2018, como primeira edição no espaço da Feira Internacional 

Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque e, segunda edição, em 2019, na sede do Muzar. Na sequência, será 

tornada itinerante. 

 
REGULAMENTO 
 

 
O concurso tem por objetivo selecionar fotografias representativas da DISPERSÃO que ocorre na 

natureza, para complementar a exposição “Dispersão: manutenção da vida” do Museu Zoobotânico 

Augusto Ruschi do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo. 

 
1.Disposições Gerais 
 

 
1.1 O Concurso de Fotografias, promovido pelo Museu Zoobotânico Augusto Ruschi, está aberto para a 

participação da comunidade em geral. 

 

1.2 O tema: DISPERSÃO, mecanismos utilizados pelas plantas para que suas sementes alcancem locais 
onde novas gerações podem ser estabelecidas. 
 
1.3 Poderão concorrer apenas fotografias originais. É vedada a inscrição de fotografias que não sejam de 

autoria dos próprios participantes da seleção. 

 
1.4 Não há limite de número de fotos inscritas, desde que não fujam do tema. 
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1.5 Fica obrigatório, em caso de fotografias onde apareçam pessoas, a autorização de uso de imagem das 

pessoas fotografadas. O termo de autorização de uso de imagem deve ser entregue impresso e assinado 

na Secretaria do Muzar. As fotografias que não tiverem a referida autorização não participarão da seleção. 

 

1.6 Para o conhecimento de autoria das fotos fica valendo a identificação do candidato (nome e número de 

identidade) na ficha de inscrição. 

 

2. Das Inscrições 
 
 
2.1 O edital e a ficha de inscrição estarão disponíveis no site do Muzar www.upf.br/muzar. 

 

2.2 A inscrição deve ser realizada até 05 de janeiro de 2018, através do e-mail muzar@upf.br ou por 

mensagem (in box) no facebook Museu Zoobotânico Augusto Ruschi. 

 

2.3 Na ficha de inscrição o participante deverá especificar se está enviando a fotografia para participar por 

vontade própria. 

 

3. Do Material 

 

3.1 Poderão ser enviadas somente fotografias digitais coloridas, em tamanho original, para que 
possam ser utilizadas em impressão gráfica e ampliação. 
 
3.2 Cada arquivo deverá ser nomeado com as seguintes informações: nome do participante e título para a 

fotografia.    Ex. João da Silva _ Paixão pela Natureza.jpeg. 

 

4. Da seleção 
 
 
4.1 A seleção das fotos será realizada pela equipe técnica do Muzar e levará em consideração critérios 

estéticos e de tamanho da imagem, a representação do tema proposto e a criatividade. 
 
 
5. Da divulgação do resultado 
 
 
5.1 A divulgação da seleção será realizada em 10 de janeiro de 2018 através do site do Muzar. 
 
5.2 As fotos selecionadas terão o privilégio de representar o Muzar, o ICB e a UPF na Feira Internacional 
19ª Expodireto Cotrijal 2018, em Não–Me-Toque de 06 a 09 de março de 2018. 
 
5.3 Os autores serão relacionados em cada foto exposta e receberão atestado de colaboração com a 
Exposição “Dispersão: manutenção da vida” do Museu Zoobotânico Augusto Ruschi (Muzar) do Instituto de 
Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo. 
 
5.4 O Muzar/ICB/UPF reserva para si, desde já, o direito incontestável de reproduzir as fotografias inscritas 

em seu material institucional pelo período de 5 (cinco) anos, preservando os créditos do fotógrafo. Nenhum 

valor será devido ao fotógrafo em razão da reprodução mencionada nesta cláusula, valendo a inscrição 

como autorização expressa dessas condições. 

 

http://www.upf.br/muzar
mailto:muzar@upf.br
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6. Disposições Finais 
 
 
6.1 Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste regulamento. O não 

cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério de seus organizadores, 

a desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do respectivo participante. 

 

6.2 Dúvidas sobre a seleção ou sobre o presente edital devem ser encaminhadas ao e-mail muzar@upf.br. 

 

Passo Fundo, 18 de dezembro de 2017 

 

  

 

Flávia Biondo da Silva 

Técnica Responsável  

ART Nº 2010/01794 
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