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CONCURSOFOTOGRÁFICOEUAMOCERRADO2021 
paraMobilizaçãosocialpelasredessociais 
1.APRESENTAÇÃO: 

O 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, entidadeAutárquicadeDireitoPúblico,com
autonomiaadministrativa,financeirae patrimonial,vinculadoàSECRETARIADEESTADO
DO MEIO AMBIENTE e RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ n.
08.915.353/0001-23,tornapúblicoasinscriçõesparaparticipação noConcursofotográfico
Eu Amo Cerrado, que se realizará segundo as orientações e normas constantes no
presentedocumento. 

O CONCURSO FOTOGRÁFICO EU AMO CERRADO parte doprincípiodeconhecerpara
preservar:cuidaquemamaeamaquemconhece.Paraajudarovisitanteeemespecialos
estudantes do Projeto Parque Educador ampliar o olhar sobre a conscientização das
riquezas do Cerrado no contexto do DF. Será feito mobilização social pelas redes sociais
paraconcursofotográficoparacomporbancodeimagens. 
2.OBJETIVODOCONCURSO: 

Valorizar o Bioma Cerrado realçando o Amor e asBelezas,alémdissoeducaraspessoas
por meio da fotografia de Natureza para despertar o olhar para as riquezas do Cerrado,
especialmente nas Unidades de Conservação do DF onde são os oásis do Cerrado
existentesnacidade. 

Selecionar fotos que comporão o banco de imagens da Unidade de Educação Ambiental
Educ/Brasília Ambiental com possibilidade de uso em: exposições permanentes, materiais
educativos,informativos,folders,banners,camisetasentreoutros. 
3.CATEGORIAS: 

Oconcursodestina-seacomunidadeemgeralsendopremiadaemduascategorias: 
1. EstudantesdoProjetoParqueEducador; 
2. Comunidadeemgeral. 



4.TEMÁTICA: 

Fotografias específicas do Bioma Cerrado realçando a beleza do Bioma com seu olhar de
amorporestebiomatãoameaçadodentrodoslocaisprevistosabaixo. 


5.LOCAIS: 

As fotografias deverão ser retiradas em alguma das seis unidades de conservação onde
ocorreoprojetoParqueEducador,sendoestesrelacionadosabaixo: 
1. ParqueEcológicoSucupira(Planaltina); 
2. ParqueEcológicoÁguasClaras; 
3. ParqueEcológicoTrêsMeninas(Samambaia); 
4. ParqueEcológicoSaburoOnoyama(Taguatinga); 
5. ParqueEcológicodoRiachoFundo;e 
6. MonumentoNaturalDomBosco(LagoSul) 



6.DASINSCRIÇÕES: 


Poderão ser realizadas entre o período de 02 desetembrode2020a17desetembrode2021,
conforme cronograma de datas em anexo. As fotografias devem ser postadas no Instagram
marcando osperfisdoBrasíliaAmbiental(@
 brasilia_ambiental)eSEMA(@
 semagovdf),usando
ahashtag#concursoeuamocerrado2021paraosparticipantesdacategoriacomunidadeemgeral.
Os estudantes do projeto Parque Educador que quiserem participar deverão usar a hashtag
#concursoeuamocerrado2021e#parqueeducador. 

Nadescriçãodafotodeveserinformadoo
 local,c onformeoitem5(Parque). 

As fotos também deverão ser enviadas para o email: concursofotoeuamocerrado@gmail.com, 
com as informações abaixo e o Termo de cessão de Direito de Uso de Imagem (modelo em
AnexoI)devidamenteassinado. 

Informaçõesparaoemailaserenviado: 

Assunto:“ConcursoFotográficoEuAmoCerrado”. 

Nocorpodoe-maildeverãoconstarasseguintesinformações:, 
1. Nomedofotógrafo: 
2. Títulodafoto: 
3. CPF: 
4. E-mail: 
5. Telefone: 
6. Local-ParqueouMonumentoNatural,conformealistadoitem5destedocumento: 
7. Qualacategoria:ComunidadeemgeralouParqueEducador 
8. Datad
 esuarealização: 
9. Anexo1-T
 ERMODECESSÃODEDIREITOSDEUSODEIMAGEM 


7.DOREGULAMENTO: 

Cadaparticipantepoderáapresentaraté0
 2fotografiasporparquequequeiraconcorrer. 


Nãohárestriçãoquantoàtécnica,podendosercoloridaouempretoebranco. 

A fotografia deverá estar emJPEG,notamanhomínimode1.600pixelsnoladomaioroucom
resoluçãomínimade720x900pixelspor300dpideresolução. 

Não serão aceitas imagenscommanipulaçãodigitalexcessiva,quemodifiquesignificativamenteo
assuntofotografado,ouqueinsiraobjetosoupessoasartificialmenten
 aimagem. 
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
inclusãodefundosoumontagens.  

Nãoépermitidomanipularumasituaçãoouforçaroanimalparaacaptaçãodafoto. 

Os
participantes
deverão
enviar
as
imagens
para
Instagram
e
para
e-mail:c
 oncursofotoeuamocerrado@gmail.com, comoTERMODECESSÃODEDIREITOSDE
USODEIMAGEM. 


8.DASELEÇÃOeRESULTADO: 

Aseleçãodasimagenslevaráemcontaavotaçãopelasredessociaisatravésdaquantidadede
likes de cada foto durante o período de 02/09 até dia 17/09, conforme as informações
detalhadasnoitem5(dasinscrições)eparacomporobancodeimagens,alémdascurtidasos
seguintescritérios: 
-Qualidadedasimagens; 
-Criatividade; 
-Coerênciacomascategoriaspropostas; 

Asfotosmaiscurtidasserãoposteriormenteavaliadasquantoaoatendimentodoscritériosdoedital
e as especificações para impressão. Serão impressas as 6 primeiras colocações (3 primeiros
lugares ComunidadeGerale3primeirascolocaçõesdoParqueEducador)eserãodivulgadasnas
redessociaisdoBrasíliaAmbientaleSEMA(Instagram). 


9.DAPREMIAÇÃO: 

Osvencedoresreceberãoumcertificadodeparticipaçãoemformatodigital(pdf)esuasrespectivas
fotosimpressasemtamanhoA4colorido.Aimpressãodasfotosselecionadasestácondicionadaao
atendimentodoscritériosdoitem6(regulamento). 


Brasília,31deAgostode2021. 
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ANEXO1-TERMODECESSÃODEDIREITOSDEUSODEIMAGEM  
“CONCURSODEFOTOGRAFIAEUAMOCERRADO-2021”Pormeiodopresenteinstrumento,  
eu,_____________________________________,RG/CPF:_________________________
_______,autorizoaUnidadedeEducaçãoAmbiental-EDUCdoINSTITUTODOMEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITOFEDERAL-BRASÍLIA AMBIENTAL,estabelecida
na SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar -CEP:70.750-54,–BrasíliaDF,,entidadeAutárquicade
Direito Público, com autonomia administrativa, financeira epatrimonial,vinculadoàSecretariade
EstadodoMeioAmbienteeRecursos HídricosdoDistritoFederal,CNPJn°.08.915.353/0001-23,a
utilizara(s)imagem(s) enviada(s)ao“ConcursodeFotografiaEuAmoCerrado-2021”emmaterial
impresso ou digitalizado, independente da mídia utilizada, de caráter institucional, por tempo 
indeterminado.AEducpoderáutilizaromaterialparaFINSNÃOCOMERCIAIScom finalidadede
divulgação ou não, modificando, reproduzindo, editandoe/oualterando,sem limitedequantidade
de uso e/ou veiculação, fixando em qualquer suporte existente, seja eletrônico,digital,impresso,
editoriale/ouemcomposiçõesmultimídia,DVD-Rom, adaptandoparaqualqueridioma,bemcomo
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 formadetransmissãodesinais/dados,exposição,inclusãoembase
dedados,em terminaismóveis,atravésdequalquerprocessodecomunicaçãopúblicoouprivado, 
incluindoexibiçãoemvideowallevoosnacionaiseinternacionais,equaisqueroutras modalidades
deutilizaçãoexistentesouquevenhamaserinventadas,própriosoude terceiros,dentroeforado
territórionacional,podendo,inclusive,disponibilizare/oucederaterceiros,sendotudosemqualquer
remuneração, pelo prazo de proteção legal previsto na Lei9.610/1998.Apresenteautorizaçãoé
feitaemcaráterdefinitivoeirrevogável,deforma gratuita,semônusdequalquerespécieàUnidade
deEducaçãoAmbiental.  
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ANEXO2-CRONOGRAMA 

CONCURSODEFOTOGRAFIAEUAMOCERRADO 
ETAPA 

PERÍODO 

Organizaçãodematériajornalísticaebannersde
divulgaçãodoConcursodeFotografia 

30deagostode2021 

LançamentodeEditaldeFotografia–Apoiodas
AssessoriasdeComunicação(SEMAeBrasília
Ambiental)paradivulgaçãonaspáginas
institucionaiseredessociais 
Mobilizaçãoespontâneanasredessociais-marcar
SEMAeIBRAM+hashtag:
#concursoeuamocerrado2021#Paqueeducador 
DivulgaçãonoInstagramdaSEMAedoBrasília
Ambientaldas6fotos(2categorias:3Primeiras
colocaçõesParqueEducadore3primeira
colocaçõesComunidadeGeral) 
“maiscurtidaspelopúblico” 
Enviodoscertificadosempdfporemaileentrega
dafotopremiadaimpressaA4norespectivo
parquequeafotorepresenta 





31deagostode2021 

2a17setembro 

22desetembrode2021 

até15deoutubrode2021 

