
 

V SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO  

“PAISAGEM URBANA” 

16 a 20 de abril de 2018 

REGULAMENTO DO CONCURSO PELO NOSSO OLHAR 

 

O concurso consiste em dar espaço e visibilidade para os alunos exibirem a sua 

visão sobre o que é a paisagem urbana ludovicense, dessa forma poderão mostrar 

realidades e impressões sobre São Luís. 

 

01. Chamado Importante 

 
A Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB) tem a honra de 

anunciar o lançamento do CONCURSO DE FOTOGRAFIA “PELO NOSSO OLHAR”. 

O concurso será destinado a estudantes de Arquitetura e Urbanismo. O Júri avaliará, 

especialmente, qualidade da imagem, como o tema foi abordado. 

 

02. Bases Administrativas 

 

OBJETIVOS DO CONCURSO 

 Apoiar o desenvolvimento da integração da arquitetura com as outras 

artes, como a fotografia, proposto por esse concurso. 

 Incentivar o uso da fotografia como ferramenta de expressão. 

 Estimular o trabalho criativo dos alunos. 

 Divulgar realidades que representam a paisagem urbana Ludovicense. 

 

PARITICIPAÇÃO NO CONCURSO  

Poderão participar somente estudantes de arquitetura e urbanismo, 

devidamente matriculados. Os alunos deverão participar de forma individual, sendo 

que um mesmo participante somente poderá concorrer com uma única inscrição e 

fotografia. Os participantes do concurso deverão estar devidamente inscrito na V 

SemanAU.  

 



 

COMISSÃO JULGADORA 

A Comissão Julgadora será composta pelos Fotógrafos Meirelles Junior, Eduardo 

Fonseca e Professora Lena Brandão. 

 

CALENDÁRIO 2018 

Inscrições para participação – 10 de Abril a 14 de Abril.  

Encerramento das inscrições – 14 de Abril. 

Período para recebimento dos trabalhos via eletrônica – de 10 a 14 de Abril. 

Divulgação do vencedor do Concurso – 19 de Abril. 

Premiação dos vencedores do Concurso  – Data a ser definida. 

 

INSCRIÇÃO 

Os participantes deverão preencher a Ficha de Inscrição (ANEXO A) e 

encaminhá-la em uma via digital para o email: 

concursosvsemanau.undb@gmail.com.  A ficha também poderá ser entregue na 

coordenação de Arquitetura e Urbanismo da Undb, ambas as formas deverão ser 

entregues até o dia 14 de abril. 

 

ENTREGA DO MATERIAL 

As fotografias deverão ser enviadas pela Internet, através do email do 

Concurso semanAU: concursosvsemanau.undb@gmail.com das 00h01min do dia 

12 de Abril de 2018 até às 23h59min do dia 14 de Abril de 2018 (horário de Brasília-

DF). As fotografias deverão possuir tamanho de 42 x 29,7 cm (A3) nos formatos 

JPEG/PNG (1080 x 1080px), e com uma frase explicando a mesma. Observação: 

Não serão aceitas fotografias enviadas fora do período especificado.  

 

APRESENTAÇÃO DA FOTOGRAFIA 

As fotografias serão expostas na Exposição “Pelo Nosso Olhar” no dia 16 

de abril de 2018 a partir das 18h na Undb, no local a ser divulgado com 

antecedência antes da exposição, em casos de falta dos autores, as fotografias 

serão desclassificadas. Levando em consideração que foi definido o máximo de 30 

fotografias para serem expostas, caso o número de inscritos seja superior a 30, 
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haverá uma pré-seleção, sendo divulgada com antecedência a exposição às 

fotografias selecionadas. 

 

PRÊMIAÇÃO DO CONCURSO  

A premiação do concurso ocorrerá no dia 19 de abril de 2018, às 18h, no local a ser 

divulgado com antecedência a premiação. 

 A fotografia vencedora receberá a premiação a ser divulgada, mais 10 (Dez) 

horas extracurricular. 

 O participante do concurso que enviar a fotografia e comparecer a exposição e 

premiação do concurso irá receber 10 (Dez) horas extracurricular. 

 

Bases Técnicas 

GENERALIDADES  

Os parâmetros com que o jurado analisará e avaliará cada fotografia são:  

- Qualidade da imagem. 

- Como o tema do concurso foi abordado. 

O aluno deverá escrever uma frase de impacto, que demonstre a critica que foi 

abordada na foto que fará parte da exposição, a fim de auxiliar o júri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME:______________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________ 

E-MAIL:________________________________________FONE:_______________ 

INSTITUIÇÃO:________________________________________________________ 

CURSO:__________________________________PERÍODO:__________________ 

TITULO DA FOTOGRAFIA: ________________________________________   

 

Declaro estar ciente de todas as normas exigidas para a participação e exposição da 

minha fotografia na V Semana de Arquitetura e Urbanismo da UNDB. 

 

 

São Luis, ____de_________de 2018. 

 

 

___________________________ 

Assinatura 

 


