
CONCURSO: “MEIO AMBIENTE EM FOTOGRAFIAS” 
CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

 
Regulamento para participar do concurso 
 
• A mostra estará aberta a todas as pessoas interessadas em inscrever seus trabalhos. 
• Cada participante poderá inscrever até três (03) fotografias. 
• As fotografias deverão:  

- contemplar o tema: Cidades e Comunidades Sustentáveis; 
- possuir um título (informar no verso da fotografia); 
- possuir tamanho 20 x 25cm. 

     - ser enviadas até o dia 27 de maio de 2022, pessoalmente ou em envelopes 
endereçados a: 

URI – Campus de Erechim 
Laboratório de Educação Ambiental – Sala 9.02 
Av. Sete de Setembro, 1621 
99.709-910 – Erechim/RS 
 

• Os trabalhos inscritos serão expostos durante o XXX Semana Alto Uruguai do Meio 
Ambiente e XVIII Fórum de Meio Ambiente da Juventude do Alto Uruguai Gaúcho, 
quando o resultado será divulgado. 

• O/a autor/a deverá entregar junto com as fotografias o Autorização do uso de 
imagem e declaração de responsabilidade pela fotografia enviada ao concurso.  
• Será conferido uma premiação à três fotografias selecionadas pelas Comissão 

Julgadora: 
1º Lugar – Hospedagem completa para o vencedor e acompanhante, em um final de 

semana no Hotel Balneário, Marcelino Ramos 
2º Lugar – Hospedagem completa, para o vencedor e acompanhante, em um final de 

semana no Hotel Fazenda Quinto Rancho, Marcelino 
Ramos. 

 3º Lugar – Café colonial, para o vencedor e acompanhante, na Villa Trentin, Erechim.  
 
• O prêmio será entregue no dia 3 de junho de 2022, quando o autor deverá assinar 

um termo de autoria da fotografia. 
• A coordenação do XXX SAUMA e XVIII Fórum de Meio Ambiente da Juventude do 

Alto Uruguai Gaúcho reserva-se o direito de utilizar as fotografias premiadas. 
• Todas as decisões, bem como os casos omissos serão julgados pelos organizadores e 

os resultados são em qualquer hipótese, irrecorríveis.  
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