XIV Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro
Concurso Fotográfico
Seleção de foto para capa dos Anais do XIV ENCOGERCO
O XIV Encontro Nacional do Gerenciamento Costeiro apresenta o Concurso
Fotográfico para ilustrar a capa dos Anais do evento.
1. Objetivo do concurso

Os Encontros Nacionais de Gerenciamento Costeiro (ENCOGERCO) no Brasil
têm o propósito de articular as esferas administrativas, União, Estados e Municípios,
com limites marinhos, conjuntamente com entidades da Sociedade Civil, instituições de
pesquisa e o setor privado. O objetivo deste Encontro é promover o debate e a difusão
de informação, conhecimento e experiências entre uma ampla rede de atores da Zona
Costeira e Marinha.
No ano de 2021, o XIV ENCOGERCO encontra-se num contexto histórico
atípico, durante a ocorrência de uma pandemia global, que há mais de um ano vem
afetando intensamente os modos de vida da população e da comunidade internacional.
Ainda assim, consagrada a propagação dos eventos técnicos e científicos pela internet,
será possível a realização do XIV ENCOGERCO, que trará em seus Anais as
publicações dos pesquisadores e gestores escolhidos para a seção de Apresentação de
Trabalhos Científicos e Relatos de Experiência.
Considerando a pluralidade deste público, apresentamos o Concurso
Fotográfico, com o objetivo de definir, através de votação popular dentre finalistas
previamente selecionados, uma fotografia para ilustrar a capa dos Anais do XIV
ENCOGERCO.

2. Inscrição
Para inscrever-se no concurso, o participante deve preencher o Formulário de
Inscrição disponível neste link: https://forms.gle/v6tgJzA6WvKNpWKC8 .

3. Requisitos
Cada participante poderá enviar 01 (uma) foto de autoria própria.
Serão consideradas as fotos enviadas que estiverem de acordo com os
seguintes itens: i) boa resolução, ii) com até 1GB, iii) no formato PNG, e iv) que
esteja de acordo com a proposta do tema.
O tema da foto deve buscar representar e reconhecer o efeito dos ambientes
costeiro e marinho, e sua "maritimidade", na construção da diversidade
ambiental, cultural, econômica e social da Zona Costeira e Marinha brasileira.

4. Seleção de finalistas
A Comissão Avaliadora constituída irá avaliar as fotos e selecionar as 3 (três)
finalistas, que serão publicadas na página do Facebook do XIV ENCOGERCO para
votação popular. Para votar, a pessoa necessita ser um usuário logado no seu perfil do
Facebook. O voto se dá marcando a foto com a ferramenta “Gostei (“Like”). Cada
usuário poderá votar apenas uma vez em cada foto, e se preferir, poderá votar em mais
de uma foto. A foto que receber o maior número de “Likes” será eleita para ilustrar a
capa dos Anais do XIV ENCOGERCO.

5. Premiação
O(A) vencedor(a) do Concurso receberá como premiação 01 (um) kit do Projeto
Somos do Mar, incluindo o livro Mar de Soluções, cartela de adesivos, jogo da memória
e canudo reutilizável de vidro, sendo que todo o material foi doado pelos parceiros
Diulie Tavares e Rafael Langella, fundadores do Somos do Mar.

6. Prazos
O prazo para envio das fotos através do formulário é até às 23h59 de 15 de
novembro de 2021. As três (03) fotos finalistas serão divulgadas e disponibilizadas no
Facebook do XIV ENCOGERCO para votação de 22 a 26 de novembro de 2021. O
resultado final será divulgado em 30 de novembro de 2020.
7. Contato
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail abaixo, fazendo
referência no assunto ao “Concurso Fotográfico”.
E-mail: contato@encogerco.org.br

