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1. Contexto 

Atualmente, a tecnologia tem trazido uma nova forma de ensinar e aprender. No 

âmbito de estimular a participação ativa do estudante no seu processo de formação 

do conhecimento, o departamento de Histologia, Embriologia e Biologia Celular (DHisto) 

da Universidade Federal de Goiás, promove a II HISTOMOSTRA, uma mostra de 

fotomicrografias obtidas em microscópio de luz por estudantes ou profissionais durante 

suas atividades de laboratório, que tenham sido captadas por meio de celulares, outros 

dispositivos eletrônicos ou sistemas de captação de imagens. 

2. Objetivo 

A iniciativa assume como principal objetivo demonstrar de que forma os recursos 

tecnológicos disponíveis aos estudantes tem contribuído para o aprendizado da 

disciplina de histologia e demais disciplinas que utilizam o microscópio de luz como 

ferramenta, constituindo essa tecnologia como coadjuvante na geração de material 

didático de uso próprio ou compartilhado. Objetiva também a expressão artístico-cultural 

por meio de uma descrição da imagem que traduza o que ela inspira no autor ou o que 

ele gostaria de inspirar no observador.  

3. Público alvo 

Estudantes de graduação, pós-graduação ou profissionais das áreas de saúde ou 

biológicas que cursam ou tenham cursado a disciplina de Histologia ou afins e tenham 

disposto de recursos tecnológicos que auxiliaram seu aprendizado ou sua rotina de 

trabalho. 

4. Categorias  

a. Graduação – alunos de graduação de instituições de nível superior que já tenham 

cursado ou estejam cursando disciplinas cujo aprendizado envolva o uso de microscópio.



 

b. Pós-graduação e Profissional – estudantes de pós-graduação stricto sensu que utilizem 

micrografias como parte de sua formação ou profissionais de área da saúde ou biológicas 

inseridos no setor público ou privado, que tenham a análise de imagens microscópicas como 

parte de sua rotina de trabalho.  

5. Período e local da mostra 

A mostra acontecerá durante a 28a Semana do ICB de 20 a 24 de novembro. A 

exposição será realizada no pátio do ICB (entre o ICB e o IQ) e ao término deste período 

a mostra será transferida para o DHisto, no ICBIII andar superior, onde permanecerá até 

o final do período letivo. A abertura da mostra será no dia 20/11/2017 às 10:30h e o 

encerramento e premiação no dia 24/11/2017, às 09:30h, juntamente com a oficina de 

encerramento. 

6. Seleção das fotomicrografias  

Serão selecionadas até 50 fotomicrografias entre as duas categorias. Os critérios 

de seleção estão descritos no item 10. 

7. Inscrição 

Para participar os interessados deverão preencher o link de inscrição disponível 

na página da 28ª Semana Acadêmica e 4º Encontro de Bioética e no site do ICB 

(www.icb.ufg.br), por meio do qual enviará a fotomicrografia, até o dia 12/11/2017 às 

23:59h. O tutorial para envio da imagem está descrito no ítem 8.  

9. Fotomicrografias 

9.1 Cada participante poderá apresentar apenas uma (01) fotomicrografia que deverá ser 

de sua própria autoria. 

9.2 A fotomicrografia deverá ter resolução mínima de 300 dpi ou tamanho máximo de 

até 2MB.  

9.3 As fotomicrografias deverão ser enviadas como capturadas no microscópio. Não serão 

aceitas legendas, indicações ou outros recursos identificando estruturas na imagem. O único 

recurso permitido a aparecer na imagem é a seta da objetiva do próprio microscópio. 

9.4 As fotomicrografias deverão ser enviadas em formato digital (JPEG ou TIFF). Não serão 

aceitos outros formatos. 

http://www.icb.ufg.br/


 

9.5 As fotomicrografias deverão ser obrigatoriamente acompanhadas dos dados que as 

descrevem, os quais constam no link de inscrição (título, nome do autor, data, técnica 

utilizada na lâmina fotografada e breve descrição enfatizando o motivo da escolha da 

mesma). A breve descrição deverá conter um tom artístico-cultural, procurando expressar o 

que a imagem inspira no autor ou pretende inspirar no observador. Esse quesito procura 

aproximar os acadêmicos, profissionais e observadores da arte. 

 9.6 Não serão aceitas as inscrições com dados sem preenchimento . 

8. Utilização das fotomicrografias 

A HistoMostra se reserva o direito de utilizar as imagens sem compensação ou consulta 

prévia. Quando utilizadas, os devidos créditos aos autores serão referidos.  

9.  Certificado de participação 

Todos os autores receberão certificado de exposição de suas fotomicrografias na 

HistoMostra 2ª. Edição. 

10. Julgamento 

As imagens serão julgadas por uma banca examinadora composta por professores do 

DHisto. 

11. Premiação 

11.1 Haverá premiação para os três primeiros colocados de cada categoria. 

11.2 Os critérios de julgamento das fotomicrografias serão: 

a.  Qualidade do campo capturado na imagem. 

b.  Correspondência da imagem com a identificação apresentada pelo autor 

no ato da inscrição.  

d.  Originalidade da descrição da imagem.  

e.  Qualidade do texto de descrição, de acordo com as normas cultas da língua portuguesa. 

 

 

Goiânia, 02/10/2017 

Comissão Organizadora. 


