Prêmio de Fotografia do Programa de Pós-Graduação em Odontologia
Os bastidores da pesquisa científica
O Prêmio de Fotografia “Os bastidores da pesquisa científica” tem como
objetivo contribuir com a divulgação e a popularização da ciência e ampliar o banco de
imagens do Programa de Pós-graduação em Odontologia da Universidade Federal de
Goiás. O Prêmio abre um canal para que os pós-graduandos revelem seus talentos e
divulguem etapas de suas pesquisas sob um novo olhar além da publicação científica.
Os 10 primeiros inscritos irão participar do concurso que ocorrerá como parte das
atividades de abertura do primeiro semestre de 2019 do PPGO-UFG, no dia 20 de março,
das 16 às 17h, no auditório da Faculdade de Odontologia. Por meio de votação em tempo
real, a plateia escolherá as três melhores fotografias.

Regulamento:


O Prêmio é destinado a pós-graduandos do PPGO-UFG.



A premiação consiste em divulgação das fotografias no site e redes sociais do

PPGO-UFG. Os premiados receberão certificado.


Serão permitidas duas categorias de fotografias:
o

Imagens produzidas por câmeras fotográficas (categoria 1): Ambiente
natural e antrópico.

o

Imagens

produzidas

eletromagnéticos,

por

eletrônicos)

instrumentos
(categoria

2):

especiais
lupa,

(ópticos,

microscópio,

microscópio eletrônico, raios-x, ultrassom, ressonância magnética, PET
Scan e tomografia computadorizada, dentre outros.


Serão aceitas imagens com retoques artísticos (tratamento, edição ou

manipulação) somente na categoria 2.


Inscrição e informações:
o As inscrições estão abertas até as 18 horas, no horário de Brasília, do dia
18 de março de 2019. A inscrição é de caráter individual e deverá ser
efetuada, exclusivamente, por email.

o A fotografia inscrita deverá estar associada à atividade científica ao qual
o(a) candidato(a) esteve ou esteja vinculado.
A inscrição incluirá, necessariamente:


Para a inscrição, o interessado deverá enviar um e-mail com assunto

“Prêmio de Fotografia 2019” para o endereço ppgofoufg@gmail.com contendo:
fotografia digital (anexo, no formato JPEG), o título da fotografia, texto
explicativo sobre a imagem, com no máximo 1.000 (mil) caracteres (sem contar
os espaços), no qual o candidato deve, obrigatoriamente, permitir a compreensão
do contexto da fotografia e demonstrar a relevância da imagem com o trabalho da
pesquisa (como anexo no formato .pdf).

