
EDITAL 02/2014 
 
A organização da V Semana Acadêmica de Relações Internacionais, iniciativa do Centro            

Acadêmico de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina em conjunto            
com seu corpo discente, está promovendo a exposição de fotos, “Conflitos Mundias e seus              
Reflexos”. A exposição é aberta a toda a comunidade, tanto para participação quanto para              
apreciação. 
 
DO TEMA 
Conciliando o tema “Conflitos: panoramas de poder e segurança”, da V SEMANARI, o concurso de               
fotografia “Conflitos Mundiais e seus Reflexos” tem como objetivo divulgar esta temática através             
das artes visuais. Unindo Cultura e Arte com a Academia a exposição pretende mostrar o reflexo                
que os diversos tipos de conflito têm na sociedade. 
 
DAS FOTOS 
Serão selecionadas quinze (15) fotos dentre as enviadas. 
O prazo para envio de materiais vai de 30 de junho a 15 de agosto. 
As fotos deverão ser enviadas para o e-mail: contatosemanariufsc@gmail.com com o assunto            
“concurso fotos” , bem como nome completo do autor e instituição de ensino.  
Enviaremos uma resposta justificando para cada autor confirmando ou não sua classificação no             
concurso até dia 18 de agosto. 
 
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
As 15 fotos serão selecionados conforme a sua criatividade, relação ao tema, relevância e              
impacto. As fotos deverão ser originais, de autoria do inscrito. 
As fotos deverão ter um limite de dimensão de 20cm por 15cm, tendo uma resolução               
correspondente. Toda e qualquer foto que tenha uma resolução ruim ou passe das dimensões              
estipuladas serão eliminadas. 
 
DA PREMIAÇÂO 
Serão premiadas aquelas fotos que obtiverem mais likes no facebook. 
É vedado o uso e aplicativos e/ou similiares que aumentem o número desses. 
Os três primeiros colocados no concurso receberão um certificado de participação e um livro cedido               
pelo Centro Acadêmico de Relações Internacionais. 
O quarto e quinto lugar receberão somente um certificado de participação. 
A premiação se dará no encerramento da exposição de fotos no dia 26 de setembro. 
 
DA EXPOSIÇÃO 
A exposição será realizada no Hall Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina - Campus               
Universitário Reitor João David Ferreira Lima nos mesmo dias da V Semana acadêmica de Relações               
Internacionais: 23 a 26 de setembro.  
Além disso, serão divulgadas as fotos selecionadas no página do Facebook da V SemanaRI para               
que se dê procedimento à votação do dia primeiro a 25 de setembro. 
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