
IV Concurso de Fotografia Entomologia Agrícola 

Dos objetivos: Ilustrar por meio de fotografias os conhecimentos adquiridos ao 

longo da disciplina de Entomologia Agrícola. 

Das imagens: Cada candidato poderá submeter até três fotografias em 

formato digital (jpg, jpeg, jpe, png, gif, bitmap, bpm) com no mínimo 3 

megapixels. 

As imagens deverão ilustrar algum comportamento de insetos (ou outro 

invertebrado) e deverão ter relação com a área agrícola. Poderão ser 

submetidas imagens feitas tanto no laboratório, no decorrer das aulas práticas, 

quanto feitas em campo. 

Da inscrição: Poderão inscrever-se os alunos matriculados na disciplina de 

Entomologia Agrícola no semestre vigente (2022/2). As fotografias e seus 

respectivos textos* deverão ser submetidos até o dia 23 de dezembro de 2022 para 

o e-mail jean.albarello@ufsc.br. As imagens poderão ser submetidas em 

formato jpg, jpeg, jpe, png, gif, bitmap, bpm com resolução mínima de 3 

Mpixels e não serão aceitas fotografias em preto e branco, sépia ou com 

qualquer outro efeito ou “filtros” que descaracterizem o espécime fotografado. A 

submissão das fotografias ao concurso dá pleno direito ao laboraório de usar 

as fotografias posteriormente, com os devidos créditos ao autor mas sem 

pagamento. 

*Juntamente com as imagens deverá ser submetido um texto de no máximo 

600 caracteres narrando a cena e contextualizando com a agricultura. São 

informações obrigatórias no texto: 

1 - a localidade onde fez-se a fotografia; 

2 - datada fotografia; 

3 - informações de campo (vegetação, espécie, ninhos e outros grupos 

associados); 

4 - justificativa do porquê optou-se pelo invertebrado fotografado. 



Da exposição: as fotografias serão divulgadas na página do Laboratório de 

Entomologia Agrícola da UFSC (labento.ufsc.br) e expostas no 

 início do próximo semestre (2023/1). 

Dos critérios de avaliação: além da estética e da composição da imagem 

será avaliado o texto que acompanha a imagem bem como a importância da 

cena fotografada no que tange à entomologia agrícola. 

Da divulgação dos resultados: os nomes dos vencedores serão divulgados 

no site do Laboratório de Entomologia (labento.ufsc.br) e no Instagram 

(@labento.ufsc). 

Da certificação: os participantes receberão certificado de participação emitido 

pela Pró-Reitoria de Extensão ao final do semestre. 


