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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria do Estado da Educação e da Cultura – SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Pró-Reitoria de Extensão – PROEX 
Campus Universitário BR – 110, Km 46 – Rua Prof. Antônio Campos, s/n, Costa e Silva 

Fone: (84) 3315-2184 – Ramal 2184 – CEP: 59633-010 – e-mail: proex@uern.br 

Edital 003/2013 – PROEX / UERN 

 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – PROEX, no uso 

de suas atribuições legais e estatutárias e considerando a necessidade da realização do projeto 

Maratona Fotográfica: Caminho das Águas, de Luís Gomes a Areia Branca – “A SAGA DE 

UM RIO” aprovado no Programa BNB Cultural, torna pública a abertura de inscrições  para 

concurso de Fotografia nas categorias profissional, amador e estudante aprovadas no referido 

Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O projeto Maratona Fotográfica: Caminho das Águas, de Luís Gomes a Areia Branca – “A 

SAGA DE UM RIO” é um projeto de extensão que tem como objetivo de valorizar a arte da 

fotografia, onde os participantes irão retratar a luta do Rio Apodi- Mossoró pela sua sobrevivência, 

buscando destacar os vários aspectos inerentes ao percurso das águas desse rio tão importante para a 

Região Oeste Potiguar, tais como: beleza, degradação, atividades econômicas, culturais, entre outras. 

Esta maratona tem também por objetivo produzir um arquivo fotográfico que será disponibilizado 

como material de pesquisa para toda comunidade, bem como, serão realizadas 

exposições fotográficas nas cidades polo visando conscientizar a população das reais condições do 

rio. 

1.2. Os candidatos inscritos deverão concordar com as determinações e atividades de acordo com os 

objetivos do projeto . 

1.3. Os horários e os locais para o desenvolvimento das atividades do projeto Maratona 

Fotográfica: Caminho das Águas, de Luís Gomes a Areia Branca – “A SAGA DE UM RIO” 

serão determinados pela coordenação, podendo esta também ser realizada em finais de semana. 

1.4.  A Maratona Fotográfica possui caráter competitivo. 

1.5.  O Projeto Maratona Fotográfica: Caminho das Águas de Luís Gomes a Areia Branca – “A 

SAGA DE UM RIO” será realizado em cinco cidades banhadas pelo Rio Apodi- Mossoró, de 

acordo com o seguinte cronograma: 

  1.5.1 – Dia 06/04 – Luís Gomes; 

 1.5.2 – Dia 07/04 – Pau dos Ferros; 

 1.5.3 – Dia 13/04 – Apodi; 

 1.5.4 – Dia 14/04 – Mossoró; 

 1.5.5 – Dia 20/04 – Areia Branca. 

1.6 – Serão ofertadas oficinas sobre técnicas e estética fotográfica para os inscritos no período de 15 

a 25 de março/2013, ministradas por profissionais da área, nas cidades polo, em local e horário a 

serem divulgados posteriormente no site. 
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2 – DAS INSCRIÇÕES 

2.1 - Período das inscrições será de 19 fevereiro a 08 de março de 2013, nas cidades contempladas, 

em locais a serem divulgados posteriormente no site do Projeto; 

2.2 - O equipamento fotográfico será obrigatoriamente de total responsabilidade do(a) participante, 

não sendo exigido nenhuma marca ou modelo específico. 

2.3 - Serão ofertadas quarenta e duas vagas para cada uma das cidade, distribuídas da seguintes 

forma: 

 2.3.1 -  Quatorze para estudantes do Ensino Médio; 

 2.3.2 - Quatorze para pessoas da comunidade, desde que sejam maiores de dezoito anos; 

 2.3.3 - Quatorze para fotógrafos profissionais. 

2.4 –  Não serão permitidas inscrições online. Somente serão aceitas inscrições presencial ou por 

procuração registrada em cartório. 

2.5 - A ficha de inscrição será disponibilizada em formato PDF no endereço eletrônico: 

www.proex.uern.br/maratonafotografica/ , e deverá ser impressa e entregue nos locais de inscrição. 

2.5.1 – Documentos necessário para inscrição: 

2.5.1.1 - RG ou outro documento de identificação com foto; 

2.5.1.2 – CPF: 

2.5.1.3 – Comprovante de residencia. 

2.6 - Todos os participantes receberão kit composto por camiseta e boné, sendo seu uso  obrigatório 

durante a Maratona e no dia da Premiação. 

3 – DA PARTICIPAÇÃO DOS COMPETIDORES 

3.1 – Ao efetuar a inscrição, o(a) participante aceitará todas as condições estabelecidas neste 

regulamento. 

3.2 - O(a) participante obrigatoriamente terá que fotografar o trecho do rio circunscrito a cidade em 

que realizou sua inscrição, obedecendo data, horário e local de partida da equipe daquela respectiva 

cidade. 

3.3 – Cada inscrito(a) só poderá se inscrever em uma única categoria; 

3.4 - É proibida a participação neste concurso de funcionário(a)s da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, cônjuges e demais parentes em primeiro grau. 

3.5 – Só poderão participar pessoas nascidas ou residentes no Rio Grande do Norte, mediante 

comprovação no ato da inscrição. 

3.6 - As fotos inscritas comporão o acervo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e 

poderão ser usadas pale UERN, independente de consulta prévia aos seus autores, sem que implique 

em qualquer forma de indenização. 

3.7 - A Maratona estabelecerá premiação para os 3 (três) primeiros colocados em cada uma das 

categorias . 

3.8 - Os custos com a revelação das fotografias serão de inteira responsabilidade do participante. 

http://www.proex.uern.br/maratonafotografica/
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4 – DOS TRABALHOS 

4.1 - Cada participante deverá inscrever até 5 (cinco) fotografias que deverão ser entregues, 

reveladas em tamanho 20 x 30 cm sem borda, em papel fosco, com os seus respectivos arquivos 

originais gravados em CD/DVD. 

4.2 - As fotos poderão ser em cores ou em preto e branco. 

4.3 – A seguinte documentação deverá ser entregue em envelope lacrado: 

4.3.1 - Fotografias e CD/DVD, que serão identificadas apenas pelo pseudônimo do autor, 

escrito no verso de cada fotografia e na etiqueta do CD/DVD; 

4.3.2 -  Envelope menor,  contendo as seguintes informação: Na parte externa, o pseudônimo 

do autor e dentro dele,  ficha informando nome do autor das fotografias, número de 

identidade e de CPF, endereço completo, telefone , e-mail. 

5 – DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS 

5.1 - A comissão julgadora será composta por profissionais da fotografia. 

5.2 - Serão selecionadas setenta e cinco fotografias, divididas pelas categorias contempladas pela 

Maratona, obedecendo os seguintes critérios: 

5.2.1 - 15 por cidade contemplada, sendo: 5 da categoria estudante, 5 da amador e 5 da 

profissional. Dentre as quais serão escolhidas as premiadas. 

5.3 - A Comissão Julgadora se norteará em seu julgamento pelo seguintes critérios: 

 5.3.1- Criatividade; 

 5.3.2 - Coerência com o tema proposto; 

 5.3.3 - Plasticidade; 

 5.3.4 - Enquadramento; 

5.3.5- Luz. 

6 - DA PREMIAÇÃO 

6.1 - Serão premiadas em dinheiro nove fotografias, assim distribuídas:   

 6.1.1 - Três da categoria Amador; 

 6.1.2 - Três da categoria Estudante; 

 6.1.3 - Três da categoria profissional. 

6.2 -  O quarto e o quinto colocado em cada categoria receberão troféus e certificado de participação. 

6.3 - Ficá estabelecido os seguintes valores para os seguintes prêmios: 

Colocação Estudante 
Aberto ou 

Amador 
Profissional 
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1º 
R$ 600,0

0 
R$ 800,00 

R$ 1.500,0

0 

2º 
R$ 400,0

0 
R$ 500,00 

R$ 1.000,0

0 

3º 
R$ 200,0

0 
R$ 300,00 R$ 700,00 

4º Troféu Troféu Troféu 

5º Troféu Troféu Troféu 

 

6.4 - A premiação ocorrerá no dia 9 de maio de 2013 na cidade de Mossoró, em local a ser 

divulgado no site do evento. 

4 – CRONOGRAMA 

  

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Lançamento do Edital  08/01/2013 DECA/PROEX, corredores, 

expositores e site da UERN 

Inscrições 19/02 a  08/03 de 2013 DECA/PROEX 

Divulgação dos locais e 

horários da Maratona em  cada 

Cidade. 

04/03/2013 DECA/PROEX, corredores, 

expositores e site da UERN 

 

 

5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Comunicado, não sendo aceita alegação de desconhecimento. 

5.2. É direito desta coordenação das ações destituir o candidato, caso o mesmo não entregue a 

documentação necessária no prazo estabelecido. 

5.3. Os candidatos poderão obter mais informações sobre as inscrições na DECA/PROEX, no 

telefone 3315-2126 ou através do e-mail: deca.proex@uern.br. 

5.8. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

 

Mossoró/RN, 08 de janeiro de 2013. 

 

 

 

Prof. Dr. 

Francisco Vanderlei de Lima 

Pró-Reitor de Extensão 

 


