
CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2015
REGULAMENTO

O Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Gaspar – promove o “Concurso de Fotografia” da 
V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Campus Gaspar de 2015.

1. OBJETIVOS:

O Concurso de Fotografia de 2015 tem como objetivos: promover a interação entre a comunidade 
do IFSC – Campus Gaspar, IFC – Campus Blumenau, UFSC – Campus Blumenau e participantes 
do concurso;  estimular  a  reflexão do tema através  do processo de criação artística fotográfica; 
divulgar o tema do concurso em suas mais diferentes formas do olhar.

2. TEMA:

Para todas as categorias o tema é: Olhares sobre a luz  .   
A luz deverá ser o principal objeto de composição da imagem, sendo explorado e experimentado em 
diferentes composições artísticas e estéticas sob o olhar e a interpretação individual. 

3. CATEGORIAS:

3.1 Fotografia Colorida
3.2 Fotografia P&B

4. PARTICIPAÇÃO:

Poderão participar todos os servidores, alunos e colaboradores do IFSC – Campus Gaspar, IFC – 
Campus Blumenau, UFSC – Campus Blumenau e  participantes da V Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia - SNCT, independente da área de conhecimento ou profissionalização.

É vedada a participação de membros da comissão organizadora do concurso.

5. INSCRIÇÕES:

5.1 As inscrições serão gratuitas e estarão abertas até o dia 01 de outubro de 2015.

5.2 Para realizar a inscrição, o participante deverá enviar para o e-mail foto.ifscgaspar@gmail.com 
a  ficha  de  inscrição  (www.facebook.com/foto.ifscgaspar)  e  as  fotografias  de  acordo  com  as 
especificações (item 6). 



6. ESPECIFICAÇÕES:

6.1 Cada participante poderá concorrer com até duas (02) imagens em cada uma das categorias.

6.2 As fotografias deverão ter  no mínimo  resolução de 300 pixels por polegada,  deverão ser 
entregues no formato/extensão JEPG e não deverão possuir qualquer tipo de inserção (marca 
d'água, logo, etc) que identifique o autor.

6.3 As fotografias deverão ser submetidas somente por e-mail e o arquivo nomeado com o nome do 
autor e o título. 

6.4 A fotografia deverá ser inédita, não podendo ser cópia ou adaptação de trabalho já existente. A 
fotografia não poderá ser resultado de montagem em programas de edição. 

6.5  No  ato  da  inscrição,  o  participante  aceita,  implicitamente,  todas  as  disposições  deste 
regulamento.

6.6  Ao  realizar  a  inscrição,  o  participante  declara  que  as  fotografias  são  de  sua  autoria,  não 
infringem direitos de terceiros e não incorrem em plágio com reprodução total ou parcial, e permite 
a sua publicação e uso em todo o tipo de material ou mídia destinada à promoção e divulgação do  
IFSC,  não  sendo  a  instituição  promotora  obrigada  a  pagar  qualquer  remuneração,  por  tempo 
indeterminado.

7. SELEÇÃO:

Haverá uma avaliação e uma seleção dos trabalhos por parte da comissão organização do concurso. 
Critérios:
7.1 As fotografias deverão atender ao tema do concurso;
7.2 Deverão ser entregues de acordo com o item de especificações deste edital;
7.3 A comissão organizadora reserva-se no direito de recusar as fotografias que contenham imagens 
obscenas, pornográficas, que façam apologia à pedofilia, ao crime, ao uso e defesa de drogas, ao 
racismo, ao nazifacismo e qualquer forma de discriminação étnica, sexual ou religiosa, difamação, 
ofensa ou calúnia. 

8. JULGAMENTO

8.1  As  fotografias  selecionadas  pela  comissão  organizadora  do  concurso  serão  impressas  em 
tamanho A4 e expostas durante a V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada 
nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2015 no IFSC, Campus Gaspar e na fan page do concurso no 
Facebook para o julgamento (www.facebook.com/foto.ifscgaspar).



8.2 O critério de votação será por JURI TÉCNICO e JURI POPULAR. O Juri Técnico será formado 
por profissionais da área que fará seu julgamento durante a V SNCT e o Juri Popular será composto 
pelos participantes e visitantes da V SNCT. A votação por Juri Popular será pela fotografia “mais 
curtida” pela  fan page do concurso no Facebook (www.facebook.com/foto.ifscgaspar), durante os 
três dias do evento, até as 17 horas do último dia. 

9. PREMIAÇÃO

As duas primeiras fotografias mais votadas em cada categoria pelo Juri Técnico e a fotografia “mais 
curtida” pelo Juri Popular receberão a premiação durante a cerimônia de encerramento da V SNCT, 
no dia 22 de outubro de 2015, às 19 horas, no IFSC – Campus Gaspar.

As premiações pelo Juri Técnico serão:

9.1 Categoria “Fotografia Colorida”:

1º Lugar: Tablet Dual-Core 8Gb (Android 4.2 e Wi-fi) + Pen Drive 8Gb + Kit institucional
2º Lugar:  Bastão de selfie com bluetooth + Pen Drive 8Gb + Kit institucional

9.2 Categoria “Fotografia P&B”:

1º Lugar: Tablet Dual-Core 8Gb (Android 4.2 e Wi-fi)  + Pen Drive 8Gb + Kit institucional
2º Lugar: Bastão de selfie com bluetooth + Pen Drive 8Gb + Kit institucional

A premiação pelo Juri Popular, independente da categoria, será: Kit da Instituição Organizadora e 
Instituições Parceiras.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

No ato da inscrição, o participante aceita, implicitamente, todas as disposições deste regulamento.

As fotografias selecionadas pela comissão organizadora farão parte do acervo e de uma exposição 
itinerante pelas instituições organizadoras.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidas pelo e-mail: foto.ifscgaspar@gmail.com

Gaspar, 10 de Agosto de 2015


