
4a EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “VISÕES DA 

CIÊNCIA” 

Tema: Sistemas Produtivos – a troca entre pessoas 

  

A Esalq/USP lança a 4a edição da Exposição Fotográfica “Visões da 
Ciência”, cuja finalidade é: 

I. Incentivar a divulgação de pesquisas científicas por meio da 
linguagem visual; 
II. Promover reflexões sobre as práticas científicas no cotidiano das 
pessoas; 
III. Estimular o uso da fotografia na área científica; 
IV. Realizar exposição ao ar livre itinerante das fotografias 
selecionadas no Campus da USP em Piracicaba e em outros locais 
de exposição (museus, centros culturais, shoppings, etc). 
  

Os interessados em participar desta edição poderão apresentar seus 
trabalhos fotográficos de estudos, situações, experimentos, etc. que 
abordem aspectos ligados aos Sistemas Produtivos, em sua totalidade 
e as relações produtivas, financeiras, sociais, ambientais, entre outras, 
bem como a troca entre as pessoas, principais agentes das ações 
realizadas em um País. 

 

Período de realização da 4a edição da Exposição: 
A 4a edição da Exposição Fotográfica “Visões da Ciência” será 
aberta em 5 de outubro de 2020 e acontecerá nas dependências 
da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), 
Campus da USP em Piracicaba, e em outros locais a serem 
definidos pela Comissão Organizadora desta mostra, devendo 
permanecer aberta e itinerante pelo tempo que esta mesma 
Comissão julgar apropriado. 
Por se tratar de uma exposição ao ar livre, estará aberta 24 horas 
durante todos os dias da semana. Caso seja levada a algum 
estabelecimento externo, esta ficará aberta ao público nos horários 
de funcionamento desse local. 
  

Inscrições de fotografias para a Exposição: 
As inscrições para a 4a Exposição Fotográfica “Visões da Ciência” 
poderão ser efetuadas, de 16 de março a 30 de junho de 2020, 
mediante a criação de uma conta no site, do aceite e do envio do 
"Termo de autorização de uso das fotografias à Esalq/USP" 
(obrigatório) e do "Termo de autorização de uso de imagem de 
pessoas retratadas nas fotografias" (caso necessário). Clique aqui 

https://www.esalq.usp.br/visoes-da-ciencia/sites/default/files/Termo%20de-autorizacao%20de-uso-das-fotografias-a-USP-ESALQ.pdf


para baixar o "Termo de autorização de uso das fotografias à 
Esalq/USP". Se houver pessoas retratadas na fotografia, o autor 
deve baixar o "Termo de autorização de uso de imagem de pessoas 
retratadas nas fotografias", imprimir, coletar a(s) assinatura(s) 
da(s) pessoa(s) que está(ão) na(s) foto(s) e enviar pelo site da 
Exposição, por upload. Clique aqui para baixar o "Termo de 
autorização de uso de imagem de pessoas retratadas nas 
fotografias". 
  

Exceto o "Termo de autorização do uso de imagem de pessoas 
retratadas nas fotografias", todos os outros documentos devem ser 
preenchidos on-line no site da Esalq/USP na página da Exposição 
Fotográfica “Visões da Ciência”. Ressalta-se que somente serão 
aceitas fotos mediante o upload das mesmas no referido site da 
Exposição e com as dimensões mínimas descritas neste 
regulamento. 
  

§ 1º - O correto preenchimento na solicitação da conta e o aceite 
dos Termos são de inteira responsabilidade do participante. 
§ 2º - Não serão aceitas as inscrições que não atendam aos 
requisitos deste Regulamento. As inscrições que apresentarem 
dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão 
automaticamente eliminadas, durante o processo de triagem das 
mesmas. 
  

Poderão ser inscritas até três fotografias por autor. 
  

As fotografias deverão contemplar as seguintes especificações: 
  

I. A fotografia digital, colorida ou em preto e branco, deve estar em 
formato JPG, JPEG, ou PNG sem compressão, com tamanho mínimo 
de 3543 x 2362 pixels (equivalente a 30cm – horizontal e 20 cm – 
vertical) e resolução de 300 dpi. 
  

II. As fotos não devem ser manipuladas, ou seja, alteradas em 
programas de imagens como “Photoshop”. A inobservância deste 
item desclassificará automaticamente o participante. 
  

III. Caso a foto contenha itens passíveis de autorização de direitos 
autorais de uso de imagem das pessoas retratadas nas fotografias, 
fica o participante encarregado de fazer, antes de iniciar o 
preenchimento da conta on-line, o download do "Termo de 
autorização de uso de imagem de pessoas retratadas nas 
fotografias", imprimi-lo, coletar a(s) assinatura(s) da(s) pessoa(s) 
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retratada(s) e, em seguida, fazer o upload desse Termo em formato 
PDF ao solicitar a conta no site. A inobservância desse item 
desclassificará automaticamente o participante, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade responder a qualquer ação decorrente 
do uso de imagem não autorizada. 
  

IV. A fotografia deverá ser inédita, não podendo ser cópia ou 
adaptação de fotos já existentes. 
  

ATENÇÃO 1: Os autores das fotografias enviadas deverão aceitar o 
"Termo de autorização de uso das fotografias à Esalq/USP ". Caso a foto 
contenha itens passíveis de autorização de direitos autorais de uso de 
imagem das pessoas retratadas nas fotografias também deve ser feito o 
upload do "Termo de autorização de uso de imagem de pessoas 
retratadas nas fotografias". Caso o participante seja menor de 18 anos, 
a autorização deverá ser preenchida com os dados do responsável 
legal. 
  

ATENÇÃO 2: Como se trata de uma exposição fotográfica de assuntos 
científicos realizada ao ar-livre é preciso considerar seus fins de 
divulgação ao público leigo (em sua maioria) transeuntes do(s) local(is) 
escolhido(s) para a mostra. Portanto, a legenda deve descrever, de forma 
simples e coloquial e, às vezes, com linguagem poética, as questões 
científicas abordadas e os principais resultados científicos (se houver) do 
que está sendo demonstrado na fotografia. Essa descrição deverá ser 
inserida no item Resumo, constante da ficha de inscrição de cada 
fotografia enviada. Dessa forma, estaremos contribuindo para a 
divulgação da ciência por meio da fotografia. 
  

Campos da ficha de upload de fotos 

Preencher uma ficha para cada fotografia inscrita na 4a edição da 
Exposição 

1 - Título (com até 50 caracteres) 
2 - Cidade onde foi tirada a foto 

3 - UF, estado onde a foto foi feita 

4 - Mês de registro da foto (não obrigatório) 
5 - Ano de registro da foto 

6 - Instituição de Ensino ou Pesquisa do autor (não 
obrigatório) 
7 - Resumo de até 500 caracteres com a explicação do 
observado na imagem 



Caso haja o "Termo de autorização de uso de imagem de 
pessoas retratadas nas fotografias" colocar no final do 
resumo o nome do arquivo que contém o termo. 
  

Comissão Julgadora: 
As fotografias deverão abordar qualquer aspecto da pesquisa 
científica no local onde foi ou está sendo realizada, imagens que 
retratem o objeto da pesquisa, os materiais utilizados no 
experimento, o desenho experimental, o cotidiano das práticas e 
das descobertas das pesquisas, desenvolvidas na Esalq/USP ou em 
outras instituições de ensino e de pesquisa públicas e particulares. 
  

A avaliação das fotografias será feita pela Comissão Julgadora, 
composta por membros da comunidade Esalq/USP e/ou externos. 
A Comissão Julgadora é soberana em suas deliberações, não 
cabendo recursos ou apelações. 
  

A Comissão Julgadora não terá acesso aos dados pessoais do 
participante. 
  

Coordenação: 
As atividades da 4a edição da Exposição Fotográfica são 
coordenadas pelo Professor Ciro Abbud Righi, do Departamento de 
Ciências Florestais (LCF) da Escola. Conta com apoio da Diretoria da 
Esalq/USP, da Divisão de Comunicação, da Seção Técnica de Apoio 
Institucional e da Seção Técnica de Informática (Siesalq). 
  

Cronograma das atividades: 
 Inscrições: de 16 de março a 30 de junho de 2020 

 Seleção das Fotografias: julho de 2020 

 Abertura da Exposição: 5 de outubro de 2020 

  

Contato: 
Dúvidas sobre a Exposição 

Telefone: (19) 3447-6679 

Ciro Abbud Righi 
ciro@usp.br 

  

Dúvidas sobre upload de fotos e login no site 

Telefone: (19) 3429-4542 

Ariovaldo Miguel Carvalho 

ariovaldo.miguel@usp.br 
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