
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOS  DO ENSINO REMOTO NA UFR 

PROGRAMA DE APOIO À INCLUSÃO DIGITAL POR MEIO DE TUTORIA 

PROJETO ACOLHIDA DIGITAL DISCENTE - PADD 

 

 

 

1. Apresentação  

 

O Projeto Acolhida Digital Discente (PADD), em conjunto com a PROEG e a PROECE e com 

o apoio da PROTIC, promove, por meio deste regulamento, o concurso de fotos para estudantes 

de graduação regularmente matriculados no semestre 2020/2 na Universidade Federal de 

Rondonópolis (UFR), com o intuito de valorizar as condições de estudo dos estudantes no 

ensino remoto e de promover a interação desses estudantes com o PADD. A equipe do PADD 

selecionará fotos que apresentem de modo criativo o local de estudos de estudantes que estão 

no ensino remoto devido à pandemia da COVID-19. As 10 fotos mais criativas serão 

selecionadas e publicadas no perfil do projeto no Instagram (@acolhidaufr) e dessas, aquela 

que obtiver maior número de curtidas ganhará o concurso. É responsabilidade dos candidatos 

acompanhar o cronograma e outras informações no perfil do projeto no Instagram. 

 

2. Quem pode participar? 

 

- Estudantes da Universidade Federal de Rondonópolis; 

- Estudantes com idade acima de 16 anos. 

 

3. Quais documentos precisam ser anexados? 

 

- Foto autoral e inédita. 

 

4. Sobre a foto: 

 

- Precisa ser nítida e no modo horizontal; 

- Tamanho 1080 por 1080 ou 1320 por 1080; 

-  Não pode conter nudez ou expor menores de idade sem declaração de autorização dos 

pais; 

- Não pode conter elementos ilícitos. 

- O concurso tem como tema a frase "UFR além da tela"  

- O aluno precisará confirmar os direitos de imagem no formulário a ciência de que o não 

cumprimento das regras acarretará em sua desclassificação no concurso. 

 

5. Do procedimento 

 

Os estudantes deverão:  



- Preencher o formulário e anexar a foto pelo link 

https://forms.gle/5CXy1wNWTSVA1qf37 

- Seguir as instruções no instagram (@acolhidaufr) do Projeto Acolhida Digital Discente 

(PADD): 

- Curtir a foto oficial do concurso; 

-  Compartilhar e marcar a foto oficial do concurso nos stories;  

- Seguir o perfil @acolhidaufr;  

- Seguir o perfil das atléticas parceiras; 

- Os candidatos serão responsáveis por seguir o perfil na rede social e acompanhar as 

respectivas datas para o preenchimento do formulário e a data e horário do encerramento 

da votação. 

 

5. 1 Cronograma 

● Período de inscrição: as inscrições para o concurso serão de 16 de junho de 2021 à 25 

de junho de 2021 

● Publicação das fotos selecionadas: a publicação das fotos selecionadas será a partir do 

dia 28 de junho de 2021 

● A votação ficará aberta por 5 dias a partir da data de publicação das fotos. 

  

 

 

Obs:  É necessária a realização de todas as etapas do procedimento para garantir a 

inscrição no concurso. 

 

6. Seleção das fotos e vencedor(a) do concurso: 

 

- Os integrantes do PADD selecionarão as dez fotos mais criativas dentre as que forem 

enviadas; 

- As fotos serão compartilhadas no feed do projeto; 

- A foto que tiver o maior número de curtidas ganhará o prêmio; 

- O selecionado precisará enviar o atestado de matrícula para comprovar sua 

regularidade no concurso. 

 

7. Da premiação: 

1º lugar: R$200,00 (duzentos reais) cedidos pela PROEG E PROECE para aquisição de 

objetos que auxiliarão no estudo durante o ensino remoto. 

2º lugar: Uma assinatura do Microsoft 365 com duração até março de 2022. 

3º lugar: Boné da atlética Valhala. 

 

 

Rondonópolis, 14 de junho de 2021. 

 

 

 

https://forms.gle/5CXy1wNWTSVA1qf37


 

 

 

 

 

 

 

 

 


