
Concurso de Fotografia Secretaria de 
Estado de Agricultura e Pecuária/ 

EMATER-RIO 
 

- “A extensão rural como ferramenta para o 
desenvolvimento do interior” 

Regulamento 
Cancelamento 

Por meio deste concurso, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - 
EMATER-RIO, empresa vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e 
Pecuária do Rio de Janeiro - SEAPEC, deseja retratar, através de fotografias, o 
importante trabalho da extensão rural fluminense em prol do desenvolvimento 
rural.  

Dividido em 15 categorias que representam a diversidade de ações exercidas 
pelos extensionistas no campo, o concurso visa despertar o prazer de retratar o 
trabalho da extensão rural com foco na interação técnico (s) X produtor (es), 
bem como criar um banco de imagens da Agricultura Fluminense com 
personagens reais. 

Tema 

 O tema do Concurso de Fotografia SEAPEC/EMATER-RIO é “A extensão rural 
como instrumento para o desenvolvimento do interior”. 

 As imagens enviadas deverão ser ambientadas no campo (zona rural do Estado 
do Rio de Janeiro), com foco no trabalho da extensão rural (integração técnico X 
produtor). Fotos que expressem uma ação. 

 
 Em todas as imagens em que o técnico aparecer, o mesmo deverá vir 

identificado como sendo da EMATER-RIO, através do uso de colete, boné ou 
camisa com a logomarca da empresa. 

 
 As imagens deverão ter boa resolução (produzidas com celulares, tablets e 

máquinas fotográficas, com resolução acima de 5 mp). 
 

 As fotografias devem estar acompanhadas de título, sintetizando a percepção 

do autor acerca da imagem retratada, e descrição de até 5 linhas, contendo 

informações que justifiquem seu enquadramento na temática do concurso. 

 As fotos participantes deverão ser em cor. A utilização de programa de edição 
de imagens via computador deverá ocorrer apenas para ajustes de parâmetros 
básicos, como cor, contraste, nitidez e saturação. Não serão permitidas 
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alterações drásticas nas imagens (como colocação ou retirada de elementos) ou 
uso de efeitos especiais. Fotografias com evidências de utilização de artifícios 
não previstos no regulamento serão excluídas pela Comissão Julgadora. 

 
 As fotos serão divididas nas seguintes categorias (assuntos): Programas Rio 

Rural,  Crédito Rural, Crédito Fundiário, Bovinocultura de Leite, Fruticultura, 
Agroindústria Familiar, Floricultura, Pequenos Animais (apicultura, avicultura, 
minhocultura, ranicultura, piscicultura), PNAE/PAA, Olericultura, Agricultura 
Orgânica, Cafeicultura, Silvicultura, Agroecologia e Infraestrutura Rural 
(estradas, saneamento e drenagem). 

 

Participação 

 É aberto a todos os funcionários da EMATER-RIO lotados em qualquer unidade 
do interior ou do escritório Central. 

 Cada participante poderá enviar quantas fotos desejar e em qualquer 
categoria. 

 As fotografias deverão ser encaminhadas para o endereço 
concursodefotografia@emater.rj.gov.br, na extensão jpg, com legenda 
contendo identificação do local, assunto (categoria), personagens e autor da 
fotos, em tantos e-mails quantos forem necessários para suportar o envio. 

 

Período do Concurso 

 O concurso tem início dia 07 de dezembro de 2015 e finaliza no dia 20 de 
janeiro de 2016. 

 A avaliação das fotografias será feita até o dia 25 de janeiro de 2015, data em 
que os vencedores serão anunciados através do Portal  da EMATER-RIO 
(www.emater.rj.gov.com.br). 

 Importante: Somente serão validadas as inscrições recebidas entre a data de 
lançamento e encerramento do concurso. 

 

Inscrição 

 A inscrição no concurso será realizada exclusivamente através do e-
mail concursofotografia@emater.rj.gov.br ; 

 A inscrição será efetivada mediante recebimento de e-mail com a(s) 
fotografia(s) anexada(s), acompanhado dos seguintes dados: 
o Nome Completo 
o Endereço (Unidade de Lotação) 
o Telefone Fixo / Celular 
o Email para Contato 
o Nome das categorias das quais vai participar 

 Não há limite máximo de fotografias inscritas e, cada fotografia deve ter no 
máximo 10 MB. 
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Condições 

 As fotografias participantes do presente concurso não podem ter sido 
premiadas em outros concursos e, de preferência, devem ser inéditas, ou seja, 
não devem ter sido publicadas em qualquer veículo de comunicação ou mídias 
sociais, valendo isto como benefício na avaliação das mesmas. 

 Os participantes deverão possuir todos os direitos autorais sobre as fotografias      
inscritas no presente concurso. O envio das fotografias e a consequente 
participação no concurso implicam na total permissão, por parte das pessoas 
fotografadas,  para o uso das mesmas. 

 Avaliação 

 As fotografias recebidas serão julgadas por uma Comissão Julgadora formada 
por representantes da SEAPEC e EMATER-RIO, nomeada pelo Exmo. Sr. 
Secretário de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro. Caberá à 
Comissão Julgadora selecionar as 3 (três) melhores fotografias de cada 
categoria, bem como a melhor entre todas as categorias, avaliando critérios 
como: 
o Tema do Concurso 
o Qualidade 
o Nitidez 
o Composição Artística da foto em relação ao tema 

 A Comissão julgadora é soberana. Compete a ela avaliar e resolver sobre os 
casos omissos neste regulamento, não cabendo recurso. 

 

Dúvidas 

 As dúvidas referentes ao concurso ou a este regulamento podem ser 
encaminhadas à comissão organizadora através do e-mail 
concursofotografia@emater.rj.gov.br ou tel. (21) 3601-6697. 

 

Premiação 

 A divulgação dos vencedores será feita através do portal da  EMATER-RIO e 
outras mídias sociais da empresa no dia 30 de janeiro de 2016. Os vencedores 
também serão comunicados por telefone ou e-mail. 

 A premiação ocorrerá da seguinte forma. 
 Entre todas as categorias: 

1º Lugar –  
2º Lugar -  
3º Lugar –  

 

 Em cada categoria a melhor fotografia receberá um troféu de 
Menção Honrosa e prêmios a serem divulgados no site da EMATER-
RIO. 
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Autorização 

 Todos os participantes ao se inscreverem neste Concurso, independente de 
serem premiados ou não, autorizam a SEAPEC/EMATER-RIO a utilizar livre e 
gratuitamente as fotografias submetidas ao Concurso, preservando sempre os 
créditos do fotógrafo (dispensando a assinatura de documento específico junto 
a EMATER-RIO autorizando sua publicação, valendo a inscrição como 
autorização expressa dessas condições). 

 Ao inscrever-se neste Concurso, o participante declara que está de acordo com 
todas as disposições deste regulamento. O não cumprimento de quaisquer das 
regras deste regulamento poderá causar, a critério de seus organizadores, a 
desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do respectivo 
participante. 

 
Niterói, 06 de dezembro de 2015 

 


