
 

 

REGULAMENTO PARA O 6º CONCURSO 
DE FOTOGRAFIAS DO CRBIO-01 

 

 O tema do 6º Concurso de Fotografia do CRBio-01 é “A fotografia como ferramenta de 
trabalho dos Biólogos”. 

 Poderão ser premiados somente os inscritos no 25º ConBio que sejam estudantes de 
Ciências Biológicas, pós-graduandos ou profissionais Biólogos registrados no CRBio-01 ou 
em Conselho Regional de Biologia. 

 Os inscritos pagantes no 25º ConBio (aqueles que não são estudantes de Ciências Biológicas 
ou Biólogos registrados) podem submeter fotos no 6º Concurso de Fotografias, mas não 
concorrerão aos prêmios do certame. 

 Cada participante poderá inscrever até 02 (duas) fotografias. 

 As fotos devem ser digitais ou digitalizadas (escaneadas), podendo ser realizadas com 
qualquer instrumento de captura de imagem, como: câmera fotográfica digital ou analógica, 
pinhole, dispositivo fotográfico de celular, entre outros.  

 As fotos submetidas ao concurso deverão ser inéditas, não tendo sido objeto de qualquer 
tipo de apresentação, veiculação, exposição e/ou publicação antes de sua inscrição no “6º 
Concurso de Fotografias do CRBio-01”. 

 Ao se inscrever, os participantes autorizam o CRBio-01 a divulgar os trabalhos em quaisquer 
mídias institucionais do CRBio-01, para fins institucionais, sempre com menção à autoria. 

 As fotografias serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, instituída pela Diretoria do 
CRBio-01, que selecionará as cinco (05) melhores obras. 

 Os selecionados em 1º, 2º e 3º lugares receberão os prêmios de R$ 700,00, R$ 300,00 e R$ 
200,00, respectivamente, e certificados de classificação.  

 Os selecionados em 4º e 5º lugares receberão Menções Honrosas e certificados de 
classificação.  

 Será premiada, também, com o valor de R$ 300,00, uma fotografia escolhida por votação 
dos participantes no evento. O prêmio em questão será atribuído para a fotografia mais 
curtida no Instagram do CRBio-01 (instagram.com/crbio01). No caso de empate o prêmio 
será dividido entre os vencedores.  

 Membros da comissão organizadora do 25º ConBio poderão participar do 6º Prêmio de 
Fotografias na condição de “hors-concours”, ou seja, não concorrem aos prêmios. 

 Não caberão recursos ao processo de julgamento e seleção das fotografias, tendo por base 
os critérios de originalidade, criatividade, qualidade técnica e ligação com o tema proposto. 

 



 

 

Orientações para a submissão de fotografia para o 6º. Concurso de Fotografias 

Para a submissão de fotografias, o participante deverá: 

 Efetuar inscrição no 25º ConBio. 

 Acessar o site www.25conbio.com.br e clicar em “Participe do 6º Concurso de Fotografia 
do CRBio-01”. 

 Na plataforma, clique no botão “Submissão de Trabalhos – Área de submissão”. 

 Selecione a aba “6º Concurso de Fotografia do CRBio-01”, na parte superior direita da 
tela. 

 Selecione a Área temática “A fotografia como ferramenta de trabalho dos Biólogos”. 

 Preencha os campos obrigatórios: título da fotografia, palavras-chave, CPF, cidade e 
estado onde a foto foi realizada, nome científico e popular da espécie retratada e 
descrição técnica do equipamento utilizado. 

 Faça o upload do Arquivo da fotografia (As fotos devem ter resolução mínima de 100 
dpi, largura mínima de 1 mil pixels e tamanho máximo de 3 megabytes) 

 Facultativamente, preencha o campo de comentários do autor, em que poderá 
descrever o contexto em que a fotografia foi realizada, fornecer detalhes sobre a 
espécie, local da foto e pertinência da fotografia em relação ao tema proposto: “A 
fotografia como ferramenta de trabalho dos Biólogos”. 

 Informe seu nome completo e e-mail. 

 Para concluir o processo, o autor deve clicar no botão “Submeter”. 

 O autor receberá um e-mail de confirmação da submissão. 

 Caso queira inscrever uma segunda foto, o participante deve preencher um novo 

formulário de submissão como este com os dados e arquivo da segunda foto. 

 

http://www.25conbio.com.br/

