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REGULAMENTO | Concurso de Fotografia 11º EBEQ 

  

1. Escopo do concurso 

 

1.1. O concurso de fotografia trata do tema “Morcegos Neotropicais”, sendo válidas fotos que 
contenham, pelo menos, um indivíduo da Ordem Chiroptera; 

1.2. Poderão participar do concurso os autores das fotografias que estejam regularmente inscritos no 
11º Congresso Brasileiro de Mastozoologia & 11º Encontro Brasileiro para o Estudo de Quirópteros (11º 
CBMz & 11º EBEQ 2022); 

1.3. Só serão aceitas fotografias inéditas, que não tenham sido apresentadas ou premiadas em outros 
concursos; 

1.4. As fotografias apresentadas devem ser de própria autoria e não constituir plágio de qualquer tipo; 

1.5. Os autores das fotografias inscritas assumem total responsabilidade em relação ao direito autoral e 
de imagem consubstanciado nas fotografias, isentando os organizadores, apoiadores e patrocinadores 
do 11º CBMz & 11º EBEQ de qualquer eventual reclamação sobre o conteúdo da fotografia. 

  

2. Inscrição e submissão 

 

2.1. Não haverá taxa de inscrição adicional para participação no concurso de fotografia do 11º EBEQ 
2022; 

2.2. O concurso é dividido em duas categorias:  

1. Morcegos na Natureza;  

2. Morcegos em cativeiro/close-up 

 

2.3. Cada congressista poderá submeter apenas uma foto em cada categoria; 

2.4. As fotografias deverão ser previamente enviadas para o endereço de e-
mail secretaria.sbeq@gmail.com até o dia 30/09/2022; 

2.5 Os arquivos de fotografia deverão ser anexados no e-mail do concurso em 
formato JPG com tamanho mínimo de 2MB e máximo de 5MB; 

2.6 O participante deverá enviar, junto com as fotos, uma ficha de inscrição assinada em formato PDF 
com todos os campos preenchidos (ANEXO I); 

2.7 A nomeação dos arquivos anexados deverá seguir o modelo abaixo: 

      FOTO - NomeSobrenome-CATEGORIA-11EBEQ.jpg (*) 

      FICHA - NomeSobrenome-FICHA-11EBEQ.pdf 

 

(*) No lugar de CATEGORIA coloque MN para “morcegos na natureza” e CL “para Cativeiro/close-up”.  
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Exemplos de nomeação de arquivos:  

AnaCosta-MN-11EBEQ.jpg;  

AnaCosta-CL-11EBEQ.jpg;  

LucianaCosta-FICHA-11EBEQ.pdf 

          

2.8. As fotografias deverão ter dimensões de 20x30 cm e deverão estar fixadas em papel cartão preto 
com 5 cm de borda. Acompanhando a fotografia, deverá haver uma etiqueta (conforme modelo ANEXO 
II) identificando o título, autor, nome científico e popular da(s) espécie(s) fotografada(s), data, local e 
categoria no concurso. 

2.8.1. O autor é responsável pela impressão da foto e preparação da moldura e da etiqueta de 
identificação. 

2.8.2. As fotografias e etiquetas de identificação deverão ser colocadas em um envelope de papel 
identificado com nome completo do participante que deverão ser entregues na secretaria do evento no 
dia 17/10/2022 (primeiro dia de congresso). 

  

3. Categoria “Morcegos na Natureza” 

 

3.1. Nesta categoria serão aceitas fotos de morcegos no ambiente natural (no abrigo, se alimentando ou 
qualquer outro tipo de comportamento). 

3.2. As imagens não poderão ser manipuladas ou retocadas digitalmente, sendo aceito apenas o 
reenquadramento e ajustes nos níveis, contraste, brilho e saturação. 

  

4. Categoria “Morcegos em cativeiro/close-up” 

 

4.1. Serão enquadradas nesta categoria fotos de morcegos em cativeiro em qualquer situação e de 
imagens em close-up de morcegos fotografados na mão de pesquisadores. 

4.2. As imagens não poderão ser manipuladas ou retocadas digitalmente, sendo aceito apenas ajustes 
nos níveis, contraste, brilho e saturação. 

  

5. Julgamento 

 

5.1. As fotografias inscritas serão analisadas por uma comissão julgadora que verificará o atendimento 
às normas do regulamento e enviará o aceite para aquelas que serão expostas durante o 11º CBMz & 
11º EBEQ; 

5.2. Os autores das fotografias selecionadas serão comunicados por e-mail até 07/10/2022 e deverão 
trazer as fotografias impressas para exposição durante o congresso; 

5.3 As fotografias concorrendo as duas categorias concorrerão ao prêmio do júri e ao prêmio do voto 
popular; 

5.3.1. O júri técnico será composto por 1 fotógrafo especialista em imagens da natureza e 2 membros da 
comissão organizadora do 11º EBEQ ou designado por ela; 
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5.3.2. O júri avaliará, independentemente, cada foto nos quesitos: beleza, técnica e dificuldade de obter 
o registro/comportamento. Para cada quesito será dada uma pontuação de 1 a 5. A pontuação final será 
dada pela soma dos quesitos de todos os avaliadores. O desempate será feito através de reunião do júri; 

5.3.3. O voto popular será feito em urna disponível na secretaria do congresso. Terão direito a voto os 
congressistas regularmente inscritos no evento; 

5.3.4. A decisão dos jurados será definitiva e sem direito a recurso. 

  

6. Premiação 
 

6.1. Serão premiados os dois primeiros colocados na decisão do júri técnico e os dos primeiros colocados 
na decisão do voto popular em cada uma das categorias, de acordo com a tabela abaixo: 

  

Juri técnico Voto popular 

Morcegos na natureza Cativeiro/close-up Morcegos na natureza Cativeiro/close-
up 

1º Anuidade SBEQ 2023 

Calendário 2023 

Certificado 

Anuidade SBEQ 2023 

Calendário 2023 

Certificado 

Anuidade SBEQ 2023 

Calendário 2023 

Certificado 

Anuidade SBEQ 
2023 

Calendário 2023 

Certificado 

2º Calendário 2023 

Certificado 

Calendário 2023 

Certificado 

Calendário 2023 

Certificado 

Calendário 2023 

Certificado 

 

6.2. No caso de uma mesma foto ganhar o 1º lugar em duas categorias, só será considerada a oferta de 
uma única anuidade. Os demais prêmios poderão ser cumulativos. 

  

7. Autorização de uso e direito de imagem para a SBEQ 

 

7.1. Os participantes desde logo autorizam de forma irretratável e irrenunciável a SBEQ, sem quaisquer 
ônus e por prazo indeterminado, a expor/utilizar as fotografias em eventos ou material de divulgação 
ligados a SBEQ, ou qualquer mídia correlacionada a SBEQ, ou em um possível livro que venha a ser 
editado ou em local público, escolhido a critério da SBEQ. Nenhuma foto fará parte de qualquer tipo de 
banco de imagens para comercialização nem será usada em publicidade, a não ser com a autorização do 
autor(a), detentor(a) dos direitos patrimoniais e morais sobre a foto inscrita, devendo sempre o referido 
produto conter de forma legível o crédito do(a) autor(a) cedente. 

7.2. Ao término do congresso, todas as fotografias poderão ser retiradas na secretaria do evento. 

 

 

 


