
Acesse cbpcml.org.br e participe

SEM MARCA
A fotografia não deve 
conter identificações 

como logotipo e/ou marca comercial, 
site, nome, endereço, telefone, e-mail 

ou quaisquer outros itens desse tipo

FORMATO JPG
Os arquivos enviados 
devem ser no formato 

JPG com a mais alta qualidade em 
relação ao tamanho do arquivo, 
resolução e sem compactação

FOTO INÉDITA
A fotografia deverá ser 
inédita e de autoria 

própria do participante. Não pode ser 
cópia, adaptação ou montagem de 
outras já existentes

SEM EDIÇÃO
A fotografia não 

poderá ter edição de 
brilho, contraste, cor ou resolução

Micro
Deve constar uma fotografia obtida com 
auxílio de microscópio óptico, eletrônico 
ou dispositivos similares. Os autores 
devem informar o tamanho da 
ampliação na descrição da imagem

Macro
Deve constar uma fotografia do dia a 

dia do laboratório de patologia clínica 
/ medicina laboratorial

O CONCURSO TEM DUAS CATEGORIAS

No formulário, informe 
seus dados de contato 
e anexe sua fotografia. 
Inscrições com dados 

incorretos serão 
ignoradas

Para participar, 
acesse o site do 

CBPC/ML, clique no 
banner do concurso e 
clique em participar

A participação do 
concurso é exclusiva 
para Pessoa Física, 
associada ou não à 

SBPC/ML
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O autor da fotografia mais votada 
em cada categoria ganhará uma 
anuidade SBPC/ML e um prêmio 

de R$ 1000,00. Os participantes do 
2º ao 5º lugar receberão um 

certificado de “Fotografia finalista”

PRÊMIO
O local de votação, as instruções e 

os resultados serão divulgados 
pelos meios de comunicação 
oficiais da SBPC/ML durante o 

período do Congresso Brasileiro 
de Patologia Clínica / Medicina 

Laboratorial de 2022. 

VOTAÇÃO

RELEVÂNCIAIMPACTO
ARTÍSTICO E

VISUAL

PROFICIÊNCIA
TÉCNICA

CONTEÚDO
INFORMATIVO

CRIATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

Em caso de empate, 
será selecionada a 

fotografia do autor de 
mais idade. Caso o 

empate persista, será 
feito um sorteio para 
decidir a vencedora

As fotografias serão 
avaliadas pela diretoria 

da SBPC/ML e as  
melhores de cada 

categoria serão dispo-
nibilizadas para voto 

popular

O prazo de inscrição 
é 21 de agosto de 

2022. Não serão 
aceitas inscrições 

após essa data

A breve descrição da 
fotografia deve explicar 
o contexto da foto em 
até 100 caracteres por 

imagem
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