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XXII Semana de Microbiologia e Imunologia 

A Comissão Organizadora da XXIII Semana de Microbiologia e Imunologia, no uso de suas atribuições 
torna pública o presente edital do concurso de fotos de microscopia “Prêmio Padrón-Lins de 
Microscopia” da XXIII Semana de Microbiologia e Imunologia (2017), a realizar-se de 23 a 27 de 
outubro de 2017. 

 
1. OBJETIVOS 

O concurso “Prêmio Padrón-Lins de Microscopia” da XXIII Semana de Microbiologia e Imunologia 
tem como objetivo (i) homenagear de forma póstuma aos docente Thais Souto-Padrón e Ulysses Garcia 
Casado Lins do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes pelos seus trabalhos prestados à faculdade, à 
ciência e aos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro; (ii) divulgar os projetos científicos de 
alunos de Graduação e Pós-Graduação e das técnicas de Microscopia para os participantes do evento; 
e (iii) promover a valorização e premiação das fotos de Microscopia de relevância científica. 

2. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Serão aceitos somente candidatos regularmente inscritos na XXIII Semana de Microbiologia e 
Imunologia. A inscrição na XXIII Semana de Microbiologia e Imunologia estará disponível na página 
oficial do evento (http://www.microbiologia.ufrj.br/XXIIIsemana) de 1º de setembro até às 23:59 horas de 30 de 
setembro de 2017. Candidatos que desejam participar mas não se inscreveram na Semana dentro 
deste prazo devem entrar em contato com a Comissão Organizado pelo e-mail (padronlins@gmail.com) 
para se inscreverem. 
2.2. Cada candidato poderá inscrever uma fotografia para cada categoria que desejar, dessa forma o 
número total de fotografias por pessoa não será maior que três. 
2.3. A fotografia deverá ser digital e de autoria própria, podendo ser tratada, porém não é permitido 
que seja colorida artificialmente. Qualquer espécime será aceito desde que relacionado às ciências da 
vida. 
 

3. INSCRIÇÕES 
 

3.1. Para participar do Concurso o candidato deve estar primeiramente inscrito na XXIII Semana de 
Microbiologia e Imunologia e em seguida preencher o formulário encontrado no site 
(http://www.microbiologia.ufrj.br/XXIIIsemana). 
3.2. Durante o ato de preenchimento do formulário, o candidato deve fazer o upload da(s) foto(s) 
desejadas respeitando o item 2.2 deste edital. 
3.3. As categorias para inscrição de fotos são: 
 

i. Microscopia eletrônica de transmissão 
ii. Microscopia eletrônica de varredura 
iii. Microscopia de fluorescência 

 
3.4. As inscrições no Concurso estarão abertas entre 11 de setembro de 2017 até às 23:59 horas de 25 
de setembro de 2017 no site (http://www.microbiologia.ufrj.br/XXIIIsemana). 



3.5. A XXIII Semana de Microbiologia e Imunologia não assume responsabilidade pela propriedade da 
fotografia e não se responsabiliza pela inscrição de imagens retiradas da internet e que não sejam de 
autoria do inscrito no Concurso de Fotos de Microscopia “Prêmio Padrón-Lins de Microscopia”. O 
candidato que inscrever uma fotografia que não é de autoria própria será eliminado do 
Concurso. 
 

4. JULGAMENTO 
 
4.1. O julgamento será feito em duas etapas e por pontuação. A primeira etapa consiste no voto do 
público em geral pela página do evento no Facebook (http://www.facebook.com/semanamicroimuno), 
onde as imagens estarão disponíveis para o voto. A segunda etapa será do voto de jurados 
especialistas em cada categoria, convidados pela Comissão Organizadora da XXIII Semana de 
Microbiologia e Imunologia. 
4.2. As três fotos de cada categoria mais votadas pelo público receberão 1 ponto cada nessa primeira 
etapa. Na segunda etapa, os jurados especialistas vão avaliar com 1 a 3 pontos para cada critério em 
cada foto, sendo eles: (i) impacto visual, (ii) competência técnica, (iii) grau de dificuldade em adquirir a 
imagem e (iv) conteúdo e informação. Portanto, a pontuação máxima possível por foto é de 13 pontos. 
4.3. O vencedor de cada categoria será o candidato cuja foto receber mais pontos. Será apenas 
um vencedor para cada categoria. Caso seja necessário, como critério de desempate, prevalece a foto 
que receber mais pontos no critério “(ii) competência técnica”, seguido de “(i) impacto visual” se 
precisar. 
 
 

5.   RESULTADO 
 
5.1. O resultado do Concurso será divulgado durante a Cerimônia de Encerramento da XXIII Semana de 
Microbiologia e Imunologia, a realizar-se no dia 27 de outubro de 2017 a partir das 13 horas no 
Auditório Quinhentão do Centro de Ciências da Saúde. O resultado também será registrado na página 
do Facebook http://www.facebook.com/semanamicroimuno, juntamente com as fotos vencedoras. 
5.2. Os vencedores deverão comparecer à Cerimônia de Encerramento para receber seu 
certificado e premiação. 
5.3. Todos os participantes receberão por e-mail um certificado de participação no Concurso. 

 


