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(...) Aristóteles chega a propor a formação física e a excelência nos jogos como base necessária ao 

aperfeiçoamento intelectual.(...)  

www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/literatura_filologia/article/.../7098/6100 

REGULAMENTO DO II CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA - 2016 

1- Tema 

A Física nos Esportes. Aproveitando a oportunidade da realização dos Jogos Olímpicos na cidade 

do Rio de Janeiro, o concurso deseja estimular a comunidade discente do ensino médio do Colégio 

Pedro II a capturar imagens que associem a arte e os esportes, e que remetam a conhecimentos 

da Física associada a atividades esportivas. 

2- Objetivo 

Envolver a comunidade estudantil do Colégio Pedro II nas comemorações dos Jogos Olímpicos, 

estimulando-a a perceber na fotografia uma oportunidade de relacionar conhecimentos da área 

da Física com as atividades esportivas, utilizando uma linguagem própria da arte. 

3- Condições de participação 

Podem participar do concurso os alunos do Ensino Médio do Colégio Pedro II, de qualquer Campus 

da instituição e que estejam regularmente matriculados. 

4- Forma de participação 

a. Cada aluno poderá participar com apenas uma foto, que deverá ser enviada como anexo 

para o e-mail concurso.fotos.cp2@gmail.com, no período de 04 de julho de 2016 a 03 de 

setembro de 2015. 

b. As fotos enviadas devem ter sido obtidas com câmeras de resolução mínima de 5Mp, ou 

2592 x 1944 pixels e deverão estar no formato JPEG. Deve-se observar que quanto maior 

a resolução, melhor a qualidade da ampliação, quando necessária. 

c. Os participantes poderão realizar ajustes digitais nas fotos enviadas. 

d. O participante deve ser o autor da fotografia e ter direito sobre a mesma. 

e. As fotografias deverão ter sido tiradas em 2016 e nunca terem sido antes submetidas à 

apreciação de um júri. 

f. Antes de enviar a fotografia o participante deve confirmar que a mesma não contém: 

 Algo suscetível à violação do direito de terceiros; 

 Imagens com cenas de nudez ou algo que possa ser considerado obsceno ou 

impróprio de alguma forma; 

 Pessoas reconhecíveis, a não ser que tenham dado autorização explícita e por 

escrito para utilização das fotografias no âmbito deste concurso. 

 Logotipos ou nomes de marcas (atenção especial a este item devido ao patrocínio 

de muitos atletas). 

 

 

 

mailto:concurso.fotos.cp2@gmail.com


 
COLÉGIO PEDRO II  

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

 
Fundado em 2 de dezembro de 1837 

g. No corpo do e-mail enviado para o concurso o aluno deverá fornecer as seguintes 

informações: 

 Nome completo 

 Endereço 

 Turma 

 Campus 

 Título da Foto. O título da foto também deverá nomear o arquivo da foto 

anexada. Ex: Corrida_matinal.jpg 

 

5- Composição do Júri 

O júri terá natureza interdisciplinar e será composto de docentes do Colégio Pedro II. 

6- Premiação 

a. As 10 (dez) melhores fotografias escolhidas pelo júri serão divulgadas no dia 10 de 

outubro de 2016 no sítio do Colégio Pedro II. 

b. A premiação ocorrerá no dia 27 de outubro de 2016, durante a I Jornada de Ensino de 

Física, no anfiteatro C do Campus São Cristóvão III, em horário a ser divulgado 

oportunamente. Na ocasião, os premiados receberão um vale-livro. 

c. Poderá haver premiação diferenciada para as 3 melhores fotografias a critério do júri. 

7- Direito de autorização da utilização dos trabalhos fotográficos. 

Ao enviar o trabalho fotográfico para o e-mail indicado neste regulamento, os autores 

compreendem que o mesmo poderá ser divulgado no sítio do Colégio Pedro II. 

8- Disposições finais 

a. A participação dos concorrentes no concurso implica na aceitação, sem restrições, de 

todas as disposições deste regulamento. 

b. As fotos que não atenderem às orientações fornecidas neste regulamento serão 

automaticamente desclassificadas. 

c. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Júri. 

 


