
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ REITORIA DE CULTURA COMUNIDADE E EXTENSÃO 

LABORATÓRIO DE FARMACOTÉCNICA 

EDITAL DE 10 DE JUNHO DE 2019 

1- Tema: “Um olhar para registros experimentais”  

2- Objetivo: 

Proporcionar aos alunos da instituição amantes da fotografia a oportunidade de registrar as atividades 

experimentais e científicas desenvolvidas nos laboratórios da Universidade Federal do Oeste do Pará. 

3- Disposições Gerais 

3.1- O Varal de fotos cientificas “Um olhar para registros experimentais” está sendo promovido pelo 

Laboratório de Farmacotécnica como atividade acadêmica extensionista da disciplina de Controle de 

Qualidade de Medicamentos e Cosméticos, do curso de Bacharelado em Farmácia do Instituto de Saúde 

Coletiva - ISCO a fim de fomentar a conexão entre as atividades técnico-científicas e as artes. Desta forma, 

poderão se inscrever discentes todos os discentes regularmente matriculados em disciplinas com práticas 

laboratoriais e projetos de iniciação científicas da Universidade Federal do Oeste do UFOPA. Este evento tem 

como parceria a Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (PROCCE). 

3.2- O evento ocorrerá dia 17 de julho de 2019 das 18:00h às 20:00h na área externa em frente ao Laboratório 

de Farmacotécnica. 

4- Inscrições 

4.1- As inscrições poderão ser realizadas de forma gratuita via formulário on line disponível no link: 

https://forms.gle/wKHYYKUmdfbxASUk6 

4.2- Cada discente poderá inscrever até 2 fotos.  

5- Critérios para entrega das fotografias 

5.1- As fotografias deverão ser entregues impressas a partir da publicação deste edital até o dia 11 de julho de 

2019. As mesmas deverão estar no tamanho 10cm (altura) x 15cm (largura), em papel fotográfico. 

5.2- O discente deverá entregar a foto impressa, dentro de envelope identificado com seu nome, em mãos à 

coordenação (Profª. Kariane Nunes e Téc. Cássia Corrêa) no Laboratório de Farmacotécnica, localizado na 

Unidade Tapajós de 09:00 até às 17:00h. 

5.3- Poderão ser fotografados apenas imagens registradas em laboratórios experimentais de ensino e pesquisa.   

5.4- As fotos não poderão apresentar efeitos digitais, tais como borda, distorções, inserções de imagens alheias 

ao momento em que foi retirada a fotografia. A fotografia deverá ter coerência temática e ser inédita. 

6- Processo de seleção das fotografias e composição da Comissão Julgadora: 

6.1- Serão selecionadas 50 fotos para compor a exposição que ficará disposta no local do evento, área externa 

em frente ao Laboratório de Farmacotécnica.  

6.2- As fotos serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por dois fotógrafos indicados pela 

organização do concurso para análise de quaisquer efeitos não autorizados (ver item 5.4).  

6.2- As cores da fotografia, os aspectos da composição e a mensagem transmitida pelos alunos (fotógrafo) 

serão considerados como critérios de avaliação; 

https://forms.gle/wKHYYKUmdfbxASUk6


6.3- Os autores das fotos selecionadas deverão estar presentes no momento da exposição para devida 

apresentação à comissão julgadora;  

6.4- O resultado será anunciado no dia do evento pela coordenação do evento as 20h. 

7-Premiação: 

7.1- Serão premiados os autores das fotos selecionadas, onde os vencedores receberão: 

1º lugar: R$ 100,00 + foto moldurada   

2º lugar: R$ 50,00 + foto moldurada   

3º lugar: R$ 25,00 + foto moldurada  

7.2- Os prêmios em dinheiro serão entregues no momento do anuncio da premiação; 

7.3- As fotos emolduradas estarão disponíveis para entrega no dia 19 de julho de 2019 no Laboratório de 

Farmacotécnica de 14:30h às 17:30h 

8- Disposições finais: 

8.1- As fotografias entregues não serão devolvidas; 

8.2- A Comissão Julgadora é soberana e compete a ela avaliar e resolver os casos omissos neste regulamento, 

não cabendo recurso; 

8.3- O não cumprimento de qualquer regra deste edital poderá causar, a critério da coordenação do evento, a 

desqualificação da(s) fotografia(s) inscrita(s) e, consequentemente do respectivo participante; 

8.4- O ato de inscrição neste varal de fotos implica na aceitação e concordância com todos os itens deste edital. 
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Coordenadora Geral 

Varal de Fotos Científicas 
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Vice Coordenadora 

Varal de Fotos Científicas 

 

 

 


