
 

 

 
X SIMPÓSIO JURÍDICO DOS 
CAMPOS GERAIS Concurso 

Cultural “Faces entre Direito 
e Democracia” 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Simpósio Jurídico dos Campos Gerais vem a promover o Concurso de Fotografia, 

“Faces: Direito e Democracia” nos termos deste regulamento. O Concurso Cultural 

realiza sua segunda edição e tem por objetivo estimular e valorizar a produção artística 

da comunidade acadêmica participante do evento, ensejando uma reflexão que 

transcenda a análise técnico-jurídica. 

 

O tema proposto para inspirar os participantes propõe uma reflexão entre o Direito e a 

Democracia, na atual conjuntura. 



 

 

Nesta edição de 2019, os participantes poderão concorrer em três categorias:  Desenho, 

Fotografia e Poema. 

 

O concurso tem como objetivo incentivar e valorizar a produção artística dos 

acadêmicos, dos professores e da comunidade, em um ambiente sadio, de integração e 

de congraçamento cultural, além de ser a oportunidade de divulgação da produção 

artística, fotográfica e literária através de exposição das obras durante o evento. 

 

 

REGULAMENTO 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1 Poderão participar do evento os inscritos no Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, 

sejam eles acadêmicos ou professores;  

 

1.1.1 A comunidade universitária em geral;  

 

1.2 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet no endereço 

eletrônico concursocacs@gmail.com, do dia 02 de julho de 2019 às 23h59min do dia 11 

de agosto de 2019. 

 

a) As inscrições para o Concurso Cultural são gratuitas aos inscritos no Simpósio Jurídico 

dos Campos Gerais;  



 

 

b) As inscrições para a comunidade universitária terá o custo de R$ 10,00, (dez reais). O 

pagamento deve ser realizado para os(as) membros da Comissão Organizadora, até o 

dia 02 de agosto de 2019; 

 

1.3 É admitida a co-autoria de até 2 (duas) pessoas, desde que respeitadas as regras 

dispostas neste regulamento; 

 

1.4 Para efetivar a inscrição basta que os participantes submeta(m) a(s) obra(s) de 

acordo com os critérios estabelecidos neste edital; 

 

1.5 A inscrição implica na expressa, integral e automática concordância do(s) 

participante(s) com todo o regulamento, especialmente no que diz respeito a prazos, 

requisitos e cessão dos direitos de uso sobre as obras, bem como as demais exigências. 

 

2. DAS SUBMISSÕES 

 

2.1 Cada participante poderá concorrer nas três categorias, a saber, Desenho, Fotografia 

e Poema, podendo submeter até 3 (três) trabalhos por categoria, observados os 

requisitos deste edital. A submissão deverá ser realizada por meio do endereço 

eletrônico oficial da organização -  concursocacs@gmail.com, tendo como assunto da 

mensagem: “Submissão ÁREA – Nome completo do Participante”, seguindo o exemplo 

“Submissão Fotografia – Bertold Brecht”. No corpo do texto da mensagem, deverá 

conter o contato de e-mail e número telefônico do participante. 

2.2 Além da(s) obras(s), o(s) inscrito(s) na categoria Desenho e Fotografia deverá(ão) 

submeter um arquivo em PDF, contendo: 

(i) Título, Técnica; Ano de execução; 



 

 

(ii) uma explicação breve da relação entre a(s) obra(s) e a temática do evento; 

2.3 O prazo para submissão da(s) obras(s) compreenderá o período entre os dias 02 de 

julho de 2019 a 11 de agosto de 2019; 

 

3. DA BANCA AVALIADORA 

 

3.1 A banca avaliadora será composta por 1 (um) especialista de reconhecida 

competência em cada área, quais sejam: Brendo Francis (Desenho), Victor Moriyama 

(Fotografia) e Thatiane Prochner (Poema); e por membros do Centro Acadêmico 

Carvalho Santos, os quais atribuirão uma única nota colegiada, perfazendo o total de 7 

(sete) jurados. 

 

3.2 A fim de preservar a idoneidade e imparcialidade das avaliações, os membros da 

banca avaliadora não terão acesso ao nome dos participantes que submeteram as obras. 

 

3.3 As decisões de mérito (artísticas) das Comissões Julgadoras são soberanas e contra 

elas não cabe recurso. 

 

4. DA SELEÇÃO DAS OBRAS 

 

4.1 Serão selecionadas os melhores trabalhos, proporcionalmente à quantidade de 

submissões e de acordo com os critérios da banca avaliadora; 

 

4.2 A avaliação terá por critérios o cumprimento dos requisitos, a criatividade, a 

qualidade artística e a pertinência ao tema proposto; 



 

 

 

4.3 A avaliação se dará através da média das somas das notas individuais de cada jurado, 

com a atribuição de nota de 1 (um) a 5 (cinco) para cada trabalho; 

 

4.4 As obras selecionadas serão as que obtiverem as maiores médias aritméticas das 

avaliações individuais da banca avaliadora. Em caso de empate a banca avaliadora 

decidirá através de votação nominal; 

 

4.5 As avaliações serão realizadas entre os dias 12 a 22 de Agosto de 2019 e o resultado 

final será divulgado no dia 29 de Agosto de 2019; 

 

4.6 Serão desclassificadas as obras que não estiverem de acordo com os critérios de 

admissão, que desobedeceram as disposições deste edital ou se verificado que o(s) 

autor(es) não está(ão) inscrito(s) no evento; 

 

5. DAS PREMIAÇÕES 

 

5.1 - 1ª colocação 

(i) Certificado de concessão do prêmio de 1º Lugar no Concurso Cultural; 

(ii) Medalha de 1ª colocação; 

(iii) Certificado de 5 (cinco) horas pela participação; 

(iv) Homenagem, no palco do Cine Teatro Pax, em uma das noites do evento; 

(v) Exposição das obras em local a ser definido pela organização. 



 

 

(vi) Utilização das obras para a divulgação de eventual Concurso de Cultural realizado 

pelo Centro Acadêmico Carvalho Santos; 

 

5.2 - 2ª colocação 

(i) Certificado de concessão do prêmio de 2º Lugar no Concurso Cultural; 

(ii) Medalha de 2ª colocação; 

(iii) Certificado de 4 (quatro) horas pela participação; 

(iv) Homenagem, no palco do Cine Teatro Pax, em uma das noites do evento; 

(v) Exposição das obras em local a ser definido pela organização. 

 

5.3 - 3ª colocação 

(i) Certificado de concessão do prêmio de 3º Lugar no Concurso Cultural; 

(ii) Medalha de 3ª colocação; 

(iii) Certificado de 3 (três) horas pela participação; 

(iv) Homenagem, no palco do Cine Teatro Pax, em uma das noites do evento; 

(v) Exposição das obras em local a ser definido pela organização. 

 

5.4 Demais participantes selecionados 

(i) Certificado de concessão do prêmio de obra selecionada no Concurso Cultural; 

(ii) Certificado de 2 (duas) horas pela participação; 

(iii) Exposição das obras em local a ser definido pela organização. 

 



 

 

5.5 Demais participantes não selecionados 

(i) Certificado de 1 (uma) hora pela participação; 

 

5.6 Os premiados do Concurso assumem com a Comissão Organizadora o compromisso 

de comparecerem no dia homenagem, no palco do Cine Teatro Pax, no dia a ser 

previamente estipulado, divulgado nas redes sociais do Centro Acadêmico Carvalho 

Santos e por endereço eletrônico. 

 

6. DA CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM 

 

6.1 O(a) participante declara ceder os direitos autorais sobre as obras submetidas para 

a utilização durante o evento, sendo obrigatória a menção ao nome do(s) autor(es); 

 

6.2 O(a) participante declara ceder o uso da(s) obras(s) submetida(s), as quais 

poderá(ão) ser publicada(s) nas redes sociais do Centro Acadêmico Carvalho Santos e 

suas cópias impressas integrarão exposição física durante o evento nos espaços da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa ou de outro local definido pela Organização e 

que poderá percorrer futuramente outros locais, também a critério da Organização. 

 

6.3 O(a) participante declara ser o(a) legítimo(a) autor(a) da(s) obras(s) submetidas. Na 

categoria "Fotografia", o(a) participante declara deter autorização de uso de imagem de 

eventuais terceiros que estejam nela(s) retratado(a)s. O(a) participante também se 

declara responsável perante terceiros por quaisquer reclamações, direitos ou ônus 

decorrentes da captação das imagens inscritas, isentando a Organização de qualquer 

responsabilidade, declarando-se ainda regressivamente responsável em face desta. 

 



 

 

 

7. DAS CATEGORIAS DESENHO E FOTOGRAFIA 

 

7.1 Serão aceitos apenas desenhos e fotografias inéditos, de autoria ou coautoria dos 

próprios participantes; 

 

7.2 O(s) trabalho(os) deverá(ão) ser submetido(s) no formato JPEG e em qualidade e 

resolução máximas; 

 

7.3 É permitido o tratamento da(s) fotografia(s); 

 

7.4 É facultada ao participante a escolha do equipamento a ser utilizado para tirar a(s) 

fotografia(s). Todavia, ressalva-se que eventual perda de qualidade da(s) fotografia(s) 

decorrente do equipamento utilizado faz parte dos critérios de avaliação; 

 

7.5 É expressamente proibida a inclusão do nome do candidato (ou mesmo nome 

artístico) em qualquer uma das páginas do PDF do trabalho a ser submetido ou na 

imagem em JPEG. (ver itens 2.1 e 2.2) 

 

7.6 O candidato deve prezar pelo pleno entendimento de sua proposta. Deste modo, 

deverá incluir no arquivo PDF descritivo, elevações, croquis ou outros modos de 

entendimento de seu trabalho. A não inclusão das referidas informações desclassificará 

o candidato. (ver itens 2.1 e 2.2);  

 



 

 

7.7 O Concurso não aceitará obras que não estejam nas condições de preparo acima sob 

nenhuma hipótese. 

 

 

 

8. DA CATEGORIA “POEMA” 

 

 

8.1 Os trabalhos, digitados, deverão ser enviados em um único arquivo no formato PDF, 

sem qualquer identificação do concorrente no texto, nem na capa, conteúdo ou no 

nome do arquivo. 

 

8.2 As páginas da produção textual deverão estar compiladas em um único documento 

no formato PDF; 

 

8.3 A obra deverá ter limite mínimo de 01 (uma) e máximo de 10 (dez) laudas; 

 

8.4 A avaliação dos trabalhos inscritos em Poema se dará estritamente pela análise 

textual. No caso da produção conter imagens, essas não terão validade, ou seja, não 

entrarão no mérito da avaliação pela Comissão Julgadora; 

 

8.5 O uso do espaço da lauda, bem como sua diagramação, é livre. 

 



 

 

8.6 Poderá ser inscrito, ainda, um conjunto de poemas (em um único arquivo PDF) desde 

que se obedeça ao limite máximo de laudas. Sendo a  disposição do texto na página 

também livre; 

 

8.7 Só serão aceitos textos no idioma português; 

 

 

9. DISPOSIÇÕES  FINAIS 

 

9.1 Eventuais conflitos e/ou divergências de entendimento serão resolvidos com base 

neste edital, e, em casos omissos, deverão ser submetidos à análise da Organização; 

 

9.2 Informações e outras alterações serão divulgadas nos meios oficiais do evento. 

 

 

Ponta Grossa, 01 de julho de 2019. 

 

Comissão Organizadora 

 

 

      



 

 

  


