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Resumo
O PRÊMIO GABRIEL SKUK DE FOTOGRAFIA E ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA
homenageia o Professor Gabriel Omar Skuk Sugliano, que nos deixou no dia 19 de
Março de 2011. Referência no estudo de zoologia e com uma paixão pela fotografia
que inspirou estudantes e outros profissionais da área.
O prêmio visa também, estimular a prática da fotografia e ilustração da
natureza com um caráter didático e de cunho cultural, além de promover a divulgação
de imagens da biodiversidade do estado de Alagoas.

Regulamento Geral
• O PRÊMIO GABRIEL SKUK DE FOTOGRAFIA E ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA ocorrerá
durante o mês de aniversário do Museu de História Natural da Universidade
Federal de Alagoas (MHN – UFAL), comemorado no dia 07 de maio e Dia
Internacional dos Museus, comemorado no dia 18 de maio. Data de início 05
de maio de 2017 e término 18 de maio de 2017. Local: Espaço interno do
prédio do MHN – UFAL.
• Poderá concorrer qualquer pessoa que deseje expor suas imagens. Fica vetada
a participação de qualquer membro ligado à comissão organizadora.
• As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na secretária do Museu de
História Natural-UFAL, localizada na Av. Amazonas, s/n, em frente à Praça
Afrânio Jorge (Praça da Faculdade) no Prado. Ficha de inscrição (ANEXO 01) e
arquivo JPEG ou PNG da foto/ilustração concorrente para o e-mail
premiogabrielskuk@gmail.com

até o dia 05 de maio de 2017 com o assunto:

PRÊMIO GABRIEL SKUK DE FOTOGRAFIA E ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA.

• As fotografias/ilustrações devem contemplar o tema "PAISAGENS ALAGOANAS"
e são de inteira responsabilidade do participante: a autoria da foto/arte da
ilustração, confecção do material de exposição (ANEXO 2).
• Não serão permitidas fotos/ilustrações participantes de outros concursos,
manipulação digital*, fotos não autorais, conteúdo comercial, temas
discriminatórios, constrangedores, abusivos ou ilegais. O não cumprimento das
normas estabelecidas nesse regulamento acarretará na desclassificação e, se
julgado necessário, abertura de processo judicial por crimes descritos no código
penal brasileiro.
• As fotos enviadas serão avaliadas por uma comissão julgadora composta por 05
jurados que considerarão: A originalidade, a fidelidade ao tema, a qualidade
gráfica e a composição fotográfica, já as ilustrações serão avaliadas por 05
jurados que considerarão aspectos técnicos e artísticos. As fotografias e
ilustrações serão selecionadas ficarão em exposição no Hall de entrada do
Museu para uma votação do público.
• O julgamento final das fotografias será feito somando o resultado da votação
do público e a média dos votos dos jurados. Os participantes da Semana do
MHN-UFAL

receberão uma cédula e o voto com o número da

fotografia/ilustração escolhida deverá ser depositado numa urna próximo à
exposição, até o dia 17 de maio às 18 h.
• O resultado e a premiação será apresentado durante o evento de celebração
pelo Dia Internacional dos Museus, no dia 18 de maio de 2017. As fotografias
permanecerão expostas até o dia 31 de maio de 2017.

*Apenas ajustes de brilho e saturação (para fotos preto e branco, por exemplo), nesse
caso, a foto original também deve ser enviada para avaliação.
** Deverá ser utilizado algum instrumento ótico de laboratório, como microscópio
estereoscópio, sonda, etc. Podem ser usadas câmeras acopladas a algum desses
equipamentos.

ANEXO 01

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
PRÊMIO GABRIEL SKUK DE FOTOGRAFIA

Dados do fotógrafo/ilustrador
Nome:
_______________________________________________________________________
__
Cidade:
__________________________
_______________________________________
Curso:
___________________________________
__________________________

Estado:
Instituição:

Telefone:
___________________________e-mail:
______________________________________
Dados da Foto/Ilustração
Título:
_______________________________________________________________________
__
Data:
______/_____/______
__________________________________________________

Local:

Equipamento (Câmera, suporte, etc.)
_______________________________________________________________________
________
DECLARAÇÃO,
Declaro para os devidos fins, que a
fotografia/ilustração_________________________________
_______________________________________________________________________
________
Que estou disponibilizando para participar do PRÊMIO GABRIEL SKUK DE FOTOGRAFIA
na SEMANA DO MHN - UFAL, a serem realizados de 09 a 22 de maio de 2016 é de
minha autoria e propriedade. Libero seu uso para as atividades pós-evento, no caso de
necessidade, mediante aviso prévio.
Por ser verdade firmo o presente.
Maceió, _________de ______________________ de 2016.

__________________________________________________
Participante

ANEXO 02

ESQUEMA PARA MONTAGEM DAFOTOGRAFIA/ILUSTRAÇÃO:
DIMENSÕES DA FOTO: 20x25 OU 20x30; PAPEL FOTOGRÁFICO FOSCO SEM
BORDA;
A FOTO DEVE SER COLOCADA SOBRE CARTOLINA PRETA E DEVE-SE RESERVAR
UM ESPAÇ0 DE 05 cm DE CADA LADO;
ETIQUETA CENTRALIZADA ABAIXO DA FOTOGRAFIA COM OS DADOS: TÍTULO DA
FOTOGRAFIA, LOCAL ONDE FOI REALIZADA A FOTOGRAFIA E NOME DO
FOTÓGRAFO/ILUSTRADOR.

