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EDITAL N. 01/CCGCTA/CCA/2022 

 
CONCURSO DE FOTOGRAFIAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL 

CIENTISTA DE ALIMENTOS 
 
1. DO OBJETO 
O presente Edital se destina à realização de Concurso para seleção de fotografias 
relacionadas com o cotidiano dos estudantes do Curso de Graduação em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos (CTA), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
visando às comemorações do dia do Profissional Cientista de Alimentos, em 28 de junho 
de 2022. 
 
2. DO TEMA:  
Olhares sobre a Ciência dos Alimentos 
 
3. DA DIVULGAÇÃO E PRAZOS 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação, em 10 de junho de 2022, e estará 
aberto para inscrições até às 20 horas do dia 20 de junho de 2022.  
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 O Concurso é destinado a todos os estudantes do Curso de Graduação em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, da Universidade Federal de Santa Catariana, 
doravante identificados como proponentes, devendo comprovar apenas a identidade e 
autoria da obra através de declaração que segue no anexo deste edital; 
  
4.2 Não serão aceitas fotografias que já tenham sido premiadas ou publicadas na mídia 
ou outro tipo de publicação em outros concursos; 
 
4.3 Não serão aceitas fotografias que não sejam da autoria do proponente; 
 
4.4 O proponente poderá inscrever até 02 (duas) fotos digitais; 
 
4.5 A(s) foto(s) deverão estar na versão digital, em alta resolução, com especificações de 
no mínimo 2560x1920 pixels e 300 DPI (pontos por polegada) e em extensão JPEG; 
 
4.6 A(s) foto(s) podem ser obtidas com câmeras digitais ou celulares, coloridas ou 
preto/branco. 



 

 

 
4.7 Serão aceitas fotografias com grau de manipulação digital por meio da fusão de 
imagens. 
 
4.8 A inscrição implicará a total concordância com todas as especificidades deste edital; 
 
4.9 O presente edital estabelece que a(s) proposta(s) enviada(s) neste concurso serão de 
responsabilidade do proponente e não serão aceitas inscrições de trabalho(s) em grupo. 
 
5. DO VALOR DO PRÊMIO 
O presente edital contemplará a premiação de primeiro, segundo e terceito lugar, 
conforme segue: 
1º lugar: Vale Presente no valor de R$ 100,00 (cem reais) na Livraria Catarinense; 
2º  lugar: Vale Presente no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) na Livraria Catarinense; 
3º  lugar: Kit de chocolates. 
 
 
6. DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1 O Proponente deverá encaminhar a(s) foto(s), até às 20 horas do dia 20 de junho de 
2022, para o endereço de e-mail: carmen.muller@ufsc.br contendo no campo Assunto 
a descrição: “Concurso de Fotografia CTA”. 
 
7. DOS DIREITOS AUTORAIS E DO DIREITO DE IMAGEM 
 
7.1 Pela adesão ao presente edital, o proponente que venha a ser contemplado(a) 
autoriza a Coordenação do Curso de Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
da UFSC, a utilizar as fotografias, bem como as imagens de seus resultados em mídia 
impressa, internet, mídias digitais, eletrônicas e audiovisuais, sem ônus e por tempo 
indeterminado. 
 
7.2 Ao se inscrever no presente edital, o proponente declara a inexistência de plágio das 
fotografias, bem como garante ter a autorização de terceiros que porventura tenham 
direitos conexos sobre a produção artística, se responsabilizando inclusive por eventuais 
reivindicações quanto ao uso não autorizado.  
 
8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
8.1 As fotografias serão selecionadas por Comissão designada pela Coordenação do 
Curso de Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos; 
 
8.2 O resultado do concurso será divulgado no dia 28 de junho de 2022, a partir das 12 
horas, em evento a ser realizado no Auditório do Departamento de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos (CAL) do Centro de Ciências Agrárias (CCA), em comemoração ao Dia do 
Profissional Cientista de Alimentos. 
 
8.3 As fotos vencedoras do concurso também serão publicadas na página do Curso 
(https://cta.ufsc.br/), no Instagram do Curso e no fórum do sistema CAGR. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 
Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

Florianópolis, 10 de junho de 2022. 
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ANEXO 

 
Ficha de Inscrição 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO CTA 
 
Nome:____________________________________________________ 
CPF: _______________________ 
Número de Matrícula:_________________________________ 
Telefone:___________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS: 
 
Foto nº 1 - Título da Fotografia: __________________________________ 
Local da fotografia:____________________________________________ 
 
 
Foto nº 2 - Título da Fotografia: __________________________________ 
Local da fotografia:____________________________________________ 
 
 
Atesto a veracidade das informações acima prestadas e declaro conhecer e estar de 
acordo com o Edital do Concurso de Fotografia. Declaro que as fotografias são da minha 
autoria, não infringem direitos de terceiros e não incorrem em plágio, com  reprodução 
total ou parcial, e permito a sua publicação e uso em todo o tipo de material ou mídia 
destinada à promoção e divulgação do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, da 
UFSC, não sendo a instituição promotora obrigada a pagar-me qualquer remuneração. 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Assinatura/Proponente 
 

Florianópolis, xx de junho de 2022. 


