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Alessandro Cosci IntoTheDermis-2
Vencedor Concurso de Imagens em
Ciências da Vida 2012

O Concurso Cultural Internacional de Imagens Microscópicas é uma iniciativa do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo em parceria com a
Carl Zeiss do Brasil.
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1.Objetivos

2.Participação

O objetivo do concurso é a divulgação de imagens em ciências da vida,
dando acesso e despertando o interesse pela pesquisa.

O concurso é aberto a qualquer pessoa do Brasil e do exterior que tenha
pelo menos 18 anos de idade a partir
da data de inscrição.
Não poderão participar os componentes da Comissão Julgadora.
Não há custos para a participação.
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3.1.Categoria

3.Estrutura do Concurso
O concurso será dividido em três categorias que não irão concorrer entre si:
• Microscopia eletrônica
• Campo Claro
• Fluorescência

3.2.Cronograma

Clique aqui para voltar ao sumário

2014

atividade

dia

Maio

Abertura das inscrições

02/06
(2ª feira)

Junho
Julho
Agosto

Inscrições

Até o dia 15/08
(6ª feira)

Setembro

Seleção e julgamento das imagens

2ª metade de agosto
e setembro todo

Outubro

Divulgação dos vencedores

Novembro

Entrega dos prêmios
Palestra Zeiss
Abertura da Exposição

Dia 28/11,
(6ª feira)
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4.Inscrições
As imagens deverão ser enviadas por e-mail (cienciasdavida@icb.usp.br) respeitando os seguintes itens:
•
•
•
•
•

título;
máximo 300 kb;
formato JPG;
uma ficha de inscrição para cada imagem;
dados descritivos da imagem (breve explicação sobre o conteúdo, técnica e
equipamento utilizado para a obtenção da imagem).

Se algum dos itens não for cumprido, a inscrição não será validada.
As fichas de inscrição também deverão ser enviadas para o mesmo e-mail, sendo
que para cada imagem deve ser enviada uma ficha.

4.1.Limite de Inscrições

Cada participante poderá apresentar no máximo 3 (três) imagens. Todas as inscrições
devem ser imagens originais de autoria do participante. Deste modo, ao entrar, o participante garante que:
1. as imagens deverão ser inéditas;
2. as respectivas inscrições são as suas próprias criações completamente originais;
3. se qualquer conteúdo de terceiros foi usado para criar a imagem, eles têm plenos
direitos para usar esse conteúdo e
4. as respectivas inscrições não irão infringir ou violar os direitos de terceiros.

Clique aqui para voltar ao sumário
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4.2.Direitos Autorais

Ao inscrever-se no Concurso, o participante automaticamente cede o direito não
exclusivo e irrevogável para o uso da(s) imagem(s) pelo ICB/USP e pela Zeiss, sem
compensação ou consulta. Sempre que utilizada a imagem, será citada a autoria.
Para isto, o participante deverá ler e aceitar o termo de concordância contido na
ficha de inscrição.

4.3.Desclassificação

Será realizada uma análise das imagens inscritas e caso estas não estejam de acordo com as condições do Concurso, serão automaticamente desclassificadas.

Clique aqui para voltar ao sumário
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5.Avaliação e seleção

5.1.Critérios

A avaliação das imagens será feita seguindo os seguintes critérios:
•
•
•
•

5.2.Classificação e
Premiação

Originalidade da imagem
Impacto visual
Qualidade técnica
Conteúdo informacional

A Comissão Julgadora, será composta por cientistas e profissionais das artes plásticas.
O julgamento será realizado em duas etapas:
1. Serão selecionados os 3 primeiros colocados de cada categoria.
2. O vencedor do concurso será selecionado a partir da disputa dos 3 primeiros lugares de cada categoria (selecionados na etapa anterior).
Os segundos e terceiros lugares classificados na primeira etapa de julgamento receberão um kit Zeiss e certificados de menção honrosa.
Entre os primeiros selecionados para a segunda etapa de julgamento, todos receberão certificados de suas respectivas classificações, bem como as seguintes premiações:
• 1° lugar Celular Nokia Lumia 1020, com câmera 41 MP - lente Zeiss
• 2° lugar Câmera Digital Sony Cyber-shot DSC-W730 16.1MP Zoom Óptico 8x
• 3° lugar Mochila para Notebook e Pen Drive Carl Zeiss

5.3.Seleção de Imagens
para Exposição

Clique aqui para voltar ao sumário

Todas as 9 imagens classificadas farão parte da Exposição no saguão da Diretoria do
ICB. Esta exposição fará parte das comemorações dos 45 anos do Instituto.
Também serão selecionadas até 12 imagens de cada categoria para participarem da
exposição.
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1° lugar geral

2° lugar geral
Câmera

3° lugar geral
Mochila

Celular

Certificado de

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Infográfico - Etapas de julgamento e processo de classificação
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