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RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROEC-PROTIC 01/2014
CONCURSO FOTOGRÁFICO NAPOLEÃO MACEDO

No Edital PROEC-PROTIC/UFOB, nº 01, de 10 de novembro de 2014,
Onde se lê:
3.3 As fotografias devem ser enviadas em formato digital .JPG, com proporção
4:3 (comum em imagens digitais) e resolução de, no mínimo, 300dpi.
5.5 Na segunda etapa, as fotografias selecionadas serão exibidas na Biblioteca

da UFOB onde todos os membros da Comunidade UFOB (alunos e servidores
da Instituição) poderão conhecer as obras e votar qual a sua preferência em
cada modalidade.
5.6 No local da exposição haverá um computador com sistema de votação digital

onde, após identificação do membro, o voto é permitido apenas uma única
vez.
Leia-se:
3.3 As fotografias devem ser enviadas em formato digital .JPG e resolução de, no
mínimo, 300dpi.
5.5 Na segunda etapa, as fotografias selecionadas serão exibidas na internet e

expostas nos Centros Universitários da UFOB (Barra, Barreiras, Bom Jesus da
Lapa, Luís Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória), onde todos poderão
conhecer as obras e votar qual a sua preferência em cada categoria.
5.6 Nos locais da exposição haverá um computador à disposição para votação. A

votação será aberta e realizar-se-á pela página do concurso.
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O cronograma do concurso passa a ter a seguinte redação:
Lançamento do Edital
Período de inscrição

10 de novembro de 2014.
10 de novembro a 25 de dezembro de
2014.

Julgamento das fotografias – 1ª etapa

05 a 16 de janeiro de 2015.

Divulgação dos resultados
Exposição fotográfica – Cidades-sede
da UFOB

19 de janeiro de 2015.
19 a 30 de janeiro de 2015.

Julgamento das fotografias – 2ª etapa
Divulgação do resultado final

04 de fevereiro de 2015.

Premiação

A definir.

As demais informações ficam mantidas sem alterações.
Barreiras (Bahia), 10 de dezembro de 2014.

Paulo Roberto Baqueiro Brandão

David Dutkievicz

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Pró-Reitor de Tecnologia da
Informação e Comunicação
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