
  

 
 

I Concurso de Fotografias sobre Corrosão e Degradação de Materiais 
 

REGULAMENTO* 

OBJETIVOS  

O I Concurso de Fotografia sobre Corrosão e Degradação de Materiais, organizado para a 
III Mostra de Trabalhos da VIII SEMANA DE QUÍMICA, tem por finalidade estimular a 
divulgação das características e aspectos visuais (morfologia) dos diferentes tipos de 
corrosão, com objetivos didáticos. 

 
ORGANIZAÇÃO 

Profª Drª. Kátia Castagno, disciplina de Corrosão, Curso Técnico em Química, IFSul - 
Campus Pelotas. 
Comissão organizadora da VIII SEMANA DE QUÍMICA 
 
PARTICIPANTES  

O concurso é destinado aos alunos da disciplina de corrosão do Curso Técnico em 
Química. 
 
TEMÁRIO 

Todos os aspectos da corrosão em peças e equipamentos. 
 
APRESENTAÇÃO 

1. Serão aceitas fotografias em preto e branco e coloridas.  

2. Cada participante poderá concorrer com uma fotografia.  

3. As fotografias deverão ser copiadas em papel brilhante com dimensões de 20 cm x 25 
cm. Não serão aceitas fotografias fora destas dimensões.  

4. Não serão aceitas fotografias montadas e/ou que possuam destaque para detalhe.  

5. As fotografias deverão ser acompanhadas por um texto (2 linhas no máximo) onde 
conste a descrição do tipo de liga e do tipo de corrosão observada. As fotografias serão 
identificadas por números, e não poderá conter quaisquer marcas ou informações que 
possam identificar o autor.  

6. Os dados de identificação deverão constar na Ficha de Inscrição (anexo).  

 
ENCERRAMENTO  

O material deverá ser entregue até dia 31 de maio de 2011.  
 
 
* Esse regulamento segue o Regulamento proposto para o 16º Concurso de Fotografia de Corrosão e 
Degradação de Materiais, organizado pela ABRACO – Associação Brasileira de Corrosão, por ocasião da 
realização da 10ª COTEQ. 



  

JULGAMENTO  
1. As fotos vencedoras serão classificadas de 1-3 por uma comissão a ser formada pela 
comissão organizadora da VIII SEMANA DE QUÍMICA. A comissão julgadora se reunirá 
no dia 9/06/11 das 18:00 ás 19:00h para escolher as três primeiras colocações. A 
divulgação ocorrerá dia 10/06/11 durante a solenidade de encerramento da VIII SEMANA 
DE QUÌMICA. 

2. A decisão final do júri é soberana, não cabendo quaisquer recursos.  

 
PREMIAÇÃO  

1. Os participantes do concurso receberão certificado de participação. 

2. Serão premiados os autores das fotografias classificadas em primeiro, segundo e 
terceiro lugares, cabendo apenas um prêmio por classificação.  

 
EXPOSIÇÃO  

Todo o material inscrito estará exposto durante a VIII SEMANA DE QUÍMICA, das 8:00 do 
dia 7/06 até 9/06 ás 14:00.  
 
CONDIÇÔES GERAIS  

1. Todo o material do Concurso, independentemente da premiação, será incorporado ao 
acervo do Curso Técnico em Química, podendo está divulgar, a seu critério, sem aviso 
prévio ao autor, dando-se os devidos créditos e citando-se as restrições quando assim 
estiver expresso explicitamente no ato da inscrição.  

2. O material que não satisfizer o presente Regulamento será automaticamente 
desclassificado para premiação, podendo, no entanto fazer parte tanto da Exposição 
como do acervo técnico do Curso Técnico em Química.  

3. Todos os casos omissos serão resolvidos pela comissão julgadora. 



  

 

 
Ficha de Inscrição do I Concurso de Fotografias sobre Corrosão e Degradação de 

Materiais 
 

 Nº da inscrição: 
 

Nome: 
 

Turma: 

Descrição da foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ficha de Inscrição do I Concurso de Fotografias sobre Corrosão e Degradação de 
Materiais 

 
 Nº da inscrição: 

 
Nome: 
 

Turma: 

Descrição da foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 


