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Secretaria Do Meio Ambiente - SEMA 

 

Instituto Do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
Do Distrito Federal - Brasília Ambiental 

Unidade de Educação Ambiental - Educ 

 
Regulamento do 

I CONCURSO FOTOGRÁFICO EU AMO CERRADO 
 
1. APRESENTAÇÃO: 
A UNIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL-EDUC do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM, 
estabelecida na SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-54, Brasília DF, 
entidade Autárquica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 
Distrito Federal, CNPJ n. 08.915.353/0001-23, torna público as inscrições para participação 
do I Concurso de Fotografia Eu Amo Cerrado, que se realizará segundo as orientações e 
normas constantes no presente documento. 
 
2. OBJETIVO DO CONCURSO: 
Serão selecionadas fotos que comporão o banco de imagens da Educ para utilização em 
site, materiais educativos, informativos, folders, banners entre outros.  
 
3. CATEGORIAS: 
Poderão concorrer ao edital as fotografias que se enquadrem nas seguintes categorias 
relacionadas ao Bioma Cerrado: 
3.1.Paisagens do Cerrado; 
3.2.Fauna do Cerrado; 
3.3.Flora do Cerrado; 
3.4. Aspectos culturais relacionados ao Cerrado: culinária e fitoterápicos. 
 
4. DO REGULAMENTO: 
Cada participante poderá apresentar até 03 imagens por categoria.   
Não há restrição quanto à técnica, podendo ser colorida ou em preto e branco. 
Ao enviar a fotografia, esta deverá estar em JPEG, no tamanho mínimo de 1.600 pixel no 
lado maior.  
Após a seleção, os vencedores deverão enviar as imagens em tamanho maior com 
resolução de 300 dpi para que a Unidade possa providenciar a impressão. 
Não serão aceitas imagens com manipulação digital excessiva, que modifique 
significativamente o assunto fotografado, ou que insira objetos ou pessoas artificialmente 
na imagem. 
Ao se inscreverem no concurso, os inscritos estarão concordando em autorizar o uso das 
imagens em mídias e materiais educativos/informativos (camisetas, calendários, folders, 
cartazes, entre outros) e exposições da Educ sendo assegurados os direitos autorais e 
sendo vedado o uso comercial. 
 



Unidade de Educação Ambiental - EDUC 
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar, 4º andar - CEP: 70.750-543 

Contatos:  (61)3214-5690 / e-mail:  ibram.educ@gmail.com /site institucional: http://www.ibram.df.gov.br 
site do programa: www.euamocerrado.com.br 

2 
 

5. DAS INSCRIÇÕES: 
Poderão ser realizadas entre o período de 20 de maio de 2020 a 31 de maio de 2020. 
As fotografias poderão ser enviadas para  
E-mail: Ibram.educ@gmail.com  
Assunto: “I Concurso Fotográfico Eu Amo Cerrado”. 
Informações para corpo do e-mail: na etapa de envio da(s) foto(s), deverão ser informados, 
obrigatoriamente, o nome do fotógrafo, CPF, e-mail, telefone, a Unidade de 
Conservação em que a(s) imagem(ns) foi(foram) capturada(s) ou local no DF e a data 
de sua realização.  
Para validar a participação no concurso, o fotógrafo deverá concordar com o Termo de 
Cessão de Direitos de Uso de Imagem - Anexo 1 deste instrumento.  
Cada participante poderá enviar, no máximo, 03 (três) fotos. 
 
6. DO JULGAMENTO A JURI POPULAR: 
Serão levados em conta para a avaliação das imagens inscritas os seguintes critérios: 
- qualidade das imagens 
- criatividade 
- coerência com as categorias propostas 
- beleza paisagística e cênica 
- importância ecológica das espécies fotografadas 
- caracterização cultural da região natural 
 
A Comissão Julgadora selecionará as fotografias durante o período de 1 a 4 de junho de 
2020. A foto não poderá apresentar manipulações gráficas que distorçam seu contexto 
real, marca d’água, assinatura, emoticons, máscaras, inserção ou retirada de elementos, 
remoção ou inclusão de fundos ou montagens.  
Não é permitido manipular uma situação ou forçar o animal para a captação da foto. 
Serão divulgadas as 12 fotos finalistas nas redes sociais do Brasília Ambiental (Instagram 
e Facebook), sendo 3 fotos de cada categoria, as quais serão submetidas à votação de júri 
popular, durante o período de 5/06 a 14/06. 
 
7.DA SELEÇÃO e RESULTADO: 
A votação ocorrerá nas redes sociais com os likes da população a partir do dia no Dia 
Mundial do Meio Ambiente 2020, no 5/06 até dia 14/06.  
As 3 (três) fotos com mais likes serão vencedoras e será anunciadas nas redes sociais no 
dia 15 a 21/06. 
 
8. DA PREMIAÇÃO: 
Os três primeiros colocados de cada categoria receberão certificado de premiação em pdf. 
As 3 fotos selecionadas mais votadas de todas as categorias serão impressas em tamanho 
A3 e entregue para vencedor. Assim como receberão livro impresso de Dobraduras dos 
Animais ameaçados de extinção do Cerrado ou Livro dos Pássaros da Estação Ecológica 
das Águas Emendadas a partir do dia 22 de junho na sede do Brasília Ambiental na sala 
da Educ no quarto andar no horário comercial. 

Brasília, 20 de maio de 2020. 
Chefe da Unidade de Educação Ambiental 

Marcus Paredes 

mailto:Ibram.educ@gmail.com
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Secretaria Do Meio Ambiente - SEMA 

 

Instituto Do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
Do Distrito Federal - Brasília Ambiental 

Unidade de Educação Ambiental - Educ 

 
ANEXO 1 - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA EU AMO CERRADO” Por meio do presente instrumento, 

eu,_____________________________________,RG/CPF:_________________________

_______, autorizo a Unidade de Educação Ambiental-EDUC do INSTITUTO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA 

AMBIENTAL - IBRAM, estabelecida na SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-

54,– Brasília DF, , entidade Autárquica de Direito Público, com autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do Distrito Federal, CNPJ n°. 08.915.353/0001-23, a utilizar a(s) imagem(s) 

enviada(s) ao I Concurso de Fotografia Eu Amo Cerrado” em material impresso ou 

digitalizado, independente da mídia utilizada, de caráter institucional, por tempo 

indeterminado. A Educ poderá utilizar o material para FINS NÃO COMERCIAIS com 

finalidade de divulgação ou não, modificando, reproduzindo, editando e/ou alterando, sem 

limite de quantidade de uso e/ou veiculação, fixando em qualquer suporte existente, seja 

eletrônico, digital, impresso, editorial e/ou em composições multimídia, DVD-Rom, 

adaptando para qualquer idioma, bem como veiculando por todos os meios de sinais e 

mídias, mediante emprego de qualquer tecnologia (analógica, digital, com ou sem fio e 

outras), tais como, mas não limitados a internet, cabo ou satélite, através de qualquer 

forma de transmissão de sinais/dados, exposição, inclusão em base de dados, em 

terminais móveis, através de qualquer processo de comunicação público ou privado, 

incluindo exibição em videowall e voos nacionais e internacionais, e quaisquer outras 

modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas, próprios ou de 

terceiros, dentro e fora do território nacional, podendo, inclusive, disponibilizar e/ou ceder à 

terceiros, sendo tudo sem qualquer remuneração, pelo prazo de proteção legal previsto na 

Lei 9.610/1998. A presente autorização é feita em caráter definitivo e irrevogável, de forma 

gratuita, sem ônus de qualquer espécie à Unidade de Educação Ambiental. 
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Secretaria Do Meio Ambiente - SEMA 

 

Instituto Do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
Do Distrito Federal - Brasília Ambiental 

Unidade de Educação Ambiental - Educ 

 

ANEXO 2 - CRONOGRAMA 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA EU AMO CERRADO 

ETAPA PERÍODO 

Cadastro e envio da(s) foto(s) para o  
e-mail 

20 a 31 de maio de 2020 

Análise pela Comissão Julgadora 1º a 4 de junho de 2020 

Divulgação das 12 fotos finalistas e 
votação do público 

5 a 14 de junho de 2020 

Divulgação das 3 fotos vencedoras 15 a 21 de junho de 2020 

Premiação A partir do dia 22 de junho na sede do 
Brasília Ambiental na sala da Educ no 
quarto andar no horário comercial até 

dia 30 de junho. 
 

 


