
CONCURSO FOTOGRÁFICO UNIGRAN EUROPA 
Regulamento 

 
 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. O concurso descrito neste regulamento será realizado exclusivamente pelo          
departamento de Comunicação e Marketing da Unigran Europa, sediado em Campo           
Grande, Mato Grosso do Sul - Brasil.  
 
1.2. Todos os participantes do concurso serão considerados cientes das disposições e            
regras descritas no presente regulamento; 
 
1.3. O objetivo do concurso fotográfico em homenagem ao Dia Mundial da Fotografia é              
incentivar o desenvolvimento do olhar artístico, fotográfico e afetivo dos acadêmicos da            
Unigran Europa para com a instituição e a cidade onde está localizada a unidade da               
Unigran Europa.  
 

2. QUEM PODE PARTICIPAR 
2.1. Poderão participar acadêmicos matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação           
da Unigran Europa; 
 

3. CRONOGRAMA 
3.1. O concurso fotográfico Unigran Europa seguirá o seguinte cronograma:  
 
Inscrições das fotos: 24 de agosto a 22 de setembro de 2020 (início do outono); 
Seleção prévia das fotos: 23 a 26 de setembro de 2020; 
Votação dos finalistas por júri popular: 28 e 29 setembro ; 
Resultado do concurso: 1º outubro de 2020. 
 

4. DAS FOTOGRAFIAS 
4.1 Serão selecionadas 17 fotografias (representando as 17 unidades da Unigran          
Europa) que vão compor o calendário da Instituição no ano de 2020);  
 
4.2. Os participantes deverão concorrer com fotografias autorais, registradas por qualquer           
instrumento de captura de imagem: câmeras, smartphones, entre outros; 
 
4.3. O participante deverá ater-se à temática fotográfica: 
 

4.3.1 Belezas da minha cidade: imagens sobre as belezas, patrimônio cultural e            
histórico da cidade onde o acadêmico está matriculado na Unigran Europa. 

4.3.2 O acadêmico deverá inscrever apenas imagens registradas na cidade em que            
está matriculado na Unigran Europa. 
 



4.4. Não serão aceitas fotografias manipuladas artificialmente, com inserção de elementos           
inexistentes ou alterações surreais; 
 
4.5. Serão consideradas válidas as fotografias enviadas em formatos JPEG, PNG e/ou TIFF             
com qualidade mínima de 1MB e no formato paisagem/horizontal.  
 
 

5. COMO PARTICIPAR 
5.1. Para concorrência válida no concurso, o participante deverá estar apto de acordo com              
as disposições do item 4 e seguir os passos: 
 

5.1.1. Acadêmicos da Unigran Europa devem publicar a imagem desejada em suas            
mídias sociais (Facebook ou Instagram) em modo público, marcando a Unigran Europa            
(@unigraneuropa) e utilizando a hashtag #NovoOlharUnigran 

 
5.1.1. Enviar a fotografia juntamente com seus dados pessoais (nome          

completo, RGM, curso e unidade) via Google Forms. 
 

5.1.2. Publicar a foto em modo público no Instagram, marcar a           
@unigraneuropa #NovoOlharUnigran 

 
5.2. A responsabilidade pelo envio da fotografia é exclusiva do participante. Caso não             
cumpra as disposições do item 5.1, sua participação não será computada; 
 
5.3. O participante pode inscrever quantas fotos quiser, entretanto, será premiado com uma             
única fotografia. Sendo assim, mesmo que mais de uma foto sua seja selecionada, caso              
seja premiado, receberá um único prêmio descrito nos itens 8 deste regulamento; 
 
5.4. Ao submeter a(s) fotografia(s) no presente concurso, o participante se compromete a             
enviar somente imagens de sua autoria, sendo responsabilizado por quaisquer restrições           
decorrente da não compatibilidade com as regras deste regulamento;  
 
 

6.  SELEÇÃO 
6.1. As imagens recebidas serão submetidas à uma seleção prévia a ser realizada pelos              
membros da equipe do Departamento de Marketing da Unigran Capital, avaliando os            
seguintes critérios: a) criatividade e originalidade; b) qualidade artística; c) relevância em            
relação aos temas propostos; 
 
6.2. Da análise realizada, serão selecionadas as imagens a serem submetidas à votação             
popular em link a ser disponibilizado nas redes sociais da Unigran Europa.  
 



6.3. Dentre as fotos mais votadas, 17 serão utilizadas na composição do calendário de 2021               
da Unigran Europa, bem como sua utilização em materiais e mídias, a serem estabelecidos              
pela instituição; 
 

7. EXCLUSÃO 
7.1. Serão excluídas as fotografias que contenham: 
 
7.1.1. Cunho obsceno, preconceituoso, vexatório ou proibido por lei.  
 
7.1.2. Imagens que fujam das temáticas propostas; 
 
7.1.3. Estejam protegidas pelas leis de propriedade intelectual e/ou direitos de privacidade e             
publicidade; 
 
7.1.4. Apresentam rostos que não sejam do autor da fotografia; 
 

8. PREMIAÇÃO 
8.1. Os 17 autores das fotos mais votadas receberão um Kit da Unigran Europa; 
 
8.2. A premiação não poderá ser revertida em dinheiro, descontos ou qualquer outro             
produto. 
 
8.3. Os participantes premiados deverão retirar seus kits presencialmente na unidade em            
que está matriculado, seguindo todos os protocolos de biossegurança recomendados pelas           
autoridade de saúde;  
 
8.4.  A premiação é intransferível e insubstituível; 
 
8.5 A Unigran Europa entrará em contato com os vencedores para definição da data de                
entrega.  
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
9.1. O participante do Concurso Fotográfico Unigran Europa a partir da inscrição no             
concurso autoriza o uso de suas fotos, seu nome e sua imagem, na Internet, vídeos, folders,                
fotos, apresentações, cartazes, jornais, entre outros meios de comunicação, inclusive como           
forma de propaganda e divulgação do evento, sem qualquer ônus para a Unigran Europa.  
 
9.2. Todo participante deste concurso declara, com o ato de sua inscrição, conhecer e              
concordar plenamente com este Regulamento, assumindo quaisquer responsabilidades que         
advenham de sua participação no presente concurso; 
 
9.4. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo Departamento de            
Marketing junto à direção da Unigran Capital; 



 
10. DÚVIDAS 
10.1 Dúvidas sobre o concurso devem ser enviadas por email para           
marketing4.capital@unigran.br. 

mailto:marketing.capital@unigran.br

