
  
 

 
 

 

V CONCURSO DE FOTOGRAFIA "MEU JEITO DE VER O SOLO” 

  

Em tempos de pandemia não devemos esquecer a importância do solo, esse 

grande organismo vivo que sustenta nossa vida na Terra. Em comemoração ao 

Dia Mundial do Solo o Projeto Solo na Escola/UFCG lança o edital do V 

Concurso de Fotografia “Meu Jeito de Ver o Solo”. Converse com seus 

professores sobre a importância do solo na vida de todos nós e participe! O tema 

do concurso é: “Mantenha o solo vivo – proteja a biodiversidade do solo!” 

  

1 – OBJETIVO   

O objetivo do V Concurso de fotografia “Meu Jeito de Ver o Solo” é destacar a 

capacidade criativa e inovadora dos estudantes, com a finalidade de expressar 

o amor ao solo, popularizar o conhecimento do solo e promover a discussão 

sobre a importância e as atividades que buscam manter a biodiversidade do 

solo. 

 

2 – DA PARTICIPAÇÃO  

Poderão participar estudantes da comunidade estudantil do Ensino Fundamental 

e Médio da rede pública e privada de municípios do Território Brasileiro.   

  

3 – DAS INSCRIÇÕES   

3.1 Para participar os estudantes deverão enviar ficha de inscrição, comprovante 

de matrícula e declaração de autorização de livre uso da fotografia (assinadas -

anexo) e a fotografia para concorrer (em formato JPEG com pelo menos 300 dpi) 

para o e-mail pascar4@gmail.com até o dia 15 de novembro de 2020.  

3.2 As fotografias concorrentes deverão abordar o tema biodiversidade do solo 

e cada participante só poderá enviar apenas 01 (uma) fotografia.  

  

4 – DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO   

4.1 As fotografias serão avaliadas pelos integrantes do Projeto Solo na 

Escola/UFCG. Na avaliação serão observados: a identificação com a temática 

biodiversidade do solo, a criatividade e a qualidade técnica da fotografia 

(nitidez, luz, distorção, enquadramento) e a singularidade.  



4.2 O resultado final e as fotos premiadas serão divulgados no site do Projeto 

Solo na Escola/UFCG 

(http://projetosolonaescol.wixsite.com/projetosolonaescola) e no site do CDSA 

(http://cdsa.ufcg.edu.br/cdsa/) no dia 30/11/2020 e os três primeiros colocados 

receberão certificados emitidos pelo Projeto Solo na Escola/UFCG, o novo livro 

Solo Nosso Amigo e participarão do webinario V Feira do Solo, no dia 05 de 

dezembro de 2020, às 14h00, pelo Google Meet (link a ser enviado).  

 

5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

5.1 A participação neste concurso de fotografia implica na aceitação irrestrita 

deste regulamento. Os casos omissos serão decididos por Comissão 

Organizadora do Concurso.  

5.2 Não se admitirá recurso ao resultado divulgado pela Comissão, devendo este 

ser último e final.  

  

Sumé (PB), 23 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdsa.ufcg.edu.br/cdsa/


  
 

 
 

 

V CONCURSO DE FOTOGRAFIA "MEU JEITO DE VER O SOLO” 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

  

 NOME: ________________________________________________________  

  

FILIAÇÃO:  _____________________________________________________  

  

DATA DE NASCIMENTO: __________________________________________  

  

NÚMERO DA IDENTIDADE: ________________________________________  

  

ENDEREÇO: ____________________________________________________  

  

CIDADE: _______________________________________ ESTADO: _______  

  

ESCOLA: _______________________________________________________  

  

SÉRIE: _____________________________________________________  

  

MUNICÍPIO:__________________________ ESTADO__________________  

  

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): __________________________________  

 

_____________________________________________________ 

Assinatura (RG) 

  

  



  
 

 
 

 

 V CONCURSO DE FOTOGRAFIA "MEU JEITO DE VER O SOLO” 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LIVRE UTILIZAÇÃO 

  

 

 

Eu, ___________________________________________________, venho por 

este meio conceder à Universidade Federal de Campina Grande (Campus CDSA 

–Sumé) autorização de livre utilização das fotografias, de que sou autor, 

enviadas para participação no “V Concurso de Fotografia Meu Jeito de Ver o 

Solo”, organizado pelo Projeto Solo na Escola/UFCG.. Caso minha fotografia 

seja escolhida, concedo também autorização para que esta seja usada nas 

ações do Projeto Solo na Escola/UFCG, coordenado pela Professora Adriana de 

Fátima Meira Vital.  

  

  

_____________________________________________________ 

Assinatura 

(RG) 

  

  

Local e data: ________________________________________ 

 

 


