
1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA - 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – A 
CONSTITUIÇÃO EM PERSPECTIVA – UNIVERSITAS E DIREITO 2.2018 

 
A ESCOLA DE DIREITO promove o Concurso de Fotografias “Constituição em perspectiva” - 
exposição de fotos com a temática dos direitos constitucionais fundamentais e dos conflitos 
constitucionais contemporâneos e relação com o texto constitucional -, nos termos deste 
regulamento, cujo objetivo é estimular e valorizar a produção artística da comunidade 
acadêmica, ensejando uma reflexão sobre direitos constitucionais fundamentais. 

1. Poderão participar do Concurso de Fotografias todos os que estiverem inscritos em 
algum dos eventos do Universitas. 

2. A inscrição no concurso será gratuita. 
3. O tema proposto para inspirar os participantes coincide com a temática do evento: “30 

ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – A CONSTITUIÇÃO EM PERSPECTIVA”. 
4. É admitida a coautoria de até 2 (duas) pessoas. 
5. Serão aceitas apenas fotografias inéditas, tiradas pelos próprios candidatos. 
6. Cada candidato poderá submeter até 3 fotografias. A submissão deverá ser realizada 

por meio de envio da foto e demais informações para universitas@pucpr.br, com o 
assunto “Concurso de Fotografia”. 

7. Além da(s) fotografia(s), o candidato deverá submeter um arquivo em PDF, com: 
(i) nome(s), curso(s) e período(s); 
(ii) pseudônimo(s); 
(iii) título para a(s) fotografia(s) submetida(s); 
(iv) transcrição do artigo da Constituição representado na foto; 
(v) uma explicação da relação entre a fotografia. O artigo ilustrado e a temática 
do evento. 

8. O prazo para recebimento da fotografia e do arquivo PDF será até 25/09/2018. 
9. Durante a semana do dia 05/10/18 todas as fotografias concorrentes serão expostas no 

rol do bloco 5 e divulgadas nos diferentes eventos do Universitas. Também serão 
divulgadas as fotos no facebook da Escola de Direito. A fotos para exposição serão 
impressas - de acordo com a qualidade da foto – em tamanho  15cmx21cm ou 
21cmx29,7 (retrato ou paisagem) e serão fixadas em um Paspatur tamanho 21cm x 
29,7cm ou 29,7 x 42cm. 

10. A banca avaliadora terá por critérios a criatividade, a qualidade artística e a pertinência 
ao tema proposto. 

11. A fotografia vencedora será a que obtiver a maior média das avaliações individuais da 
comissão. Em caso de empate a comissão deverá escolher o melhor trabalho por 
votação nominal. 

12. As 3 fotos que obtiverem a maior média das avaliações serão premiadas durante a 
abertura do Universitas no dia 05/11/18, quando será divulgado o resultado do 
concurso. 

13. Serão desclassificados trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios de 
admissão ou se verificado que o(s) autor(es) não está(ão) inscrito(s) no evento. 

14. O primeiro colocado, além de receber um certificado de concessão do Prêmio de 1º 
Lugar no Concurso de Fotografias: 

(i) receberá bolsa de 100% em curso de extensão ofertado pela Escola de 
Direito; 
(ii) terá a sua fotografia exibida em uma exposição fotográfica nos dias do 
evento; 
(iii) receberá 10 livros jurídicos selecionados pela organização do evento. 

15. O segundo colocado, além de receber um certificado de concessão do Prêmio de 2º 
Lugar no Concurso de Fotografias: 

(i) terá a sua fotografia exibida em uma exposição fotográfica nos dias do 
evento; 
(ii) receberá 5 livros jurídicos selecionados pela organização do evento. 
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16. O terceiro colocado, além de receber um certificado de concessão do Prêmio de 3º 
Lugar no Concurso de Fotografias: 

(i) terá a sua fotografia exibida em uma exposição fotográfica nos dias do 
evento; 
(ii) receberá 2 livros jurídicos selecionados pela organização do evento. 

17. As demais fotografias apresentadas também poderão ser exibidas na exposição 
fotográfica nos dias do Universitas, a critério da Comissão de Avaliação e da 
Coordenação Geral do evento, se obtiverem avaliação condizente. 

18. Os participantes cedem os direitos autorais sobre o trabalho apresentado no concurso 
para a utilização da organização do congresso, sendo obrigatória, em caso de uso da 
imagem, a menção ao nome do autor. 

  
Coordenação Geral 
Vivian Lima López Valle 


