
7º CONCURSO DE IMAGENS OFTALMOLÓGICAS
REGULAMENTO E TERMO DE USO

INTRODUÇÃO

De novembro a dezembro de 2022, residentes e médicos 
oftalmologistas de diferentes países irão compartilhar fotos 
relacionadas a diferentes patologias do globo ocular. Os arquivos 
serão postados em instagram.com/eyevisio e, ao final do 
concurso, os autores das três fotos com mais likes serão premiados. 
A participação é gratuita e aberta a toda comunidade acadêmica.

PREMIAÇÃO

1º Lugar: Inscrição no Congresso CBO 2023.
2º Lugar: 02 Cursos Online Eye Visio à escolha do vencedor.
3ºLugar: 01 Curso Online Eye Visio à escolha do vencedor.

Se um mesmo participante tiver mais de uma foto entre as 3 mais  
votadas, deverá escolher apenas um prêmio, de modo que a(s) 
premiação(ões) preterida(s), serão destinadas aos autores das 
fotos que ficaram na 4ª posição em diante.

COMO PARTICIPAR

Envie uma mensagem para photos@eyevisio.com com o 
arquivo anexado, descrição/diagnóstico e seu nome completo. 
Para ser marcado na publicação, informe também o seu usuário 
no instagram. Caso tenha interesse em divulgar onde a foto foi 
obtida, informe a cidade e hospital. Você pode enviar um conjunto 
de fotos referentes a um mesmo caso clínico, de modo que os 
arquivos formarão um slider. O número de envios é ilimitado, mas 
cada caso clínico deve ser tratado separadamente em um único 
e-mail. Atenção: Nesta edição, aceitaremos apenas fotos.

REGULAMENTO

A fim de evitar redundância entre as postagens no instagram,  o 
EYE VISIO faz uma pré-seleção antes de publicá-las, ficando isento 
de justificar-se quanto aos que não foram selecionados.

As fotos serão postadas em www.instagram.com/eyevisio entre 
os meses de novembro e dezembro de 2022. Serão consideradas 
vencedoras as fotos com mais curtidas computadas até o término 
do concurso. O resultado será divulgado em dezembro na página 
oficial do concurso (eyevisio.com/concurso) e no instagram.

Uma vez postadas, as fotos poderão ser utilizadas para fins 
acadêmicos, desde que sejam dados os devidos créditos 
aos autores. Portanto, as imagens poderão ser utilizadas em 
trabalhos acadêmicos, aulas, palestras, simpósios e afins. Entre 
as finalidades acadêmicas, inclui o uso de imagens em aulas e 
apostilas que eventualmente podem estar atrelados a cursos e 
congressos. As imagens não poderão ser comercializadas, salvo 
quando solicitado e autorizado por escrito pelo autor.
 
O concurso é aberto a todos os públicos, porém os cursos 
oferecidos aos ganhadores são destinados exclusivamente para 
oftalmologistas. Caso um vencedor não comprove sua atuação 
nesta especialidade, ficará impedido de receber a premiação, sem 
que isso altere a posição das fotos no ranking.

Comportamento suspeitos, como, por exemplo, o uso de robôs 
e fake profiles para aumentar o número de curtidas numa foto, 
poderão causar a eliminação de participantes e a anulação das 
curtidas.
 
Situações excepcionais serão julgado pela comissão organizadora. 
Em caso de dúvidas quanto ao regulamento, envie uma mensagem 
para contato@eyevisio.com


