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I CONCURSO DE FOTOGRAFIA – IFG LUZIÂNIA
Urbano Fotografia

Palavras-Chaves: Urbanóide, Edificações, Urbanização, Fotografia, Modernidade.

PROMOVIDO PELO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM EDIFICAÇÕES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

1. APRESENTAÇÃO
1.1. O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Campus Luziânia,
na busca de estreitar a comunicação com a sociedade local para refletir sobre os aspectos
urbanísticos da Cidade de Luziânia e, com intuito de estimular a produção cultural convida os
interessados a participarem do I Concurso de Fotografia. A Temática será “Urbano Fotografia”
e está inserida por ocasião da realização do V Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
1.2. Este Concurso de Fotografia será desenvolvido com a seguinte temática:
a)

Urbano Fotografia

2. DOS OBJETIVOS DO CONCURSO
2.1. Promover uma reflexão sobre os aspectos urbanos na cidade de Luziânia, por meio de
imagens, que retratem situações vivenciadas pelos participantes do concurso bem com a
apreciação da arte urbana;
2.2. Fomentar o conhecimento integrado e as diversas formas de expressão artística
2.3. Estimular a interação da instituição com os seus alunos, ex-alunos , colaboradores e a
comunidade em si
2.4. Estimular a produção cultural no campus oportunizando a demonstração de talentos no
campus
2.5. Contribuir para o registro da memória do IFG com dados relacionados à cidade de
Luziânia, por meio de registros fotográficos.
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3. PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão concorrer participantes brasileiros e estrangeiros.
3.2. As fotos submetidas deverão retratar obrigatoriamente cenas da cidade de Luziânia.
3.3. Cada participante poderá inscrever o limite máximo de 02 (duas) fotografias.
3.4. O concurso é aberto à sociedade em geral, incluindo alunos, ex-alunos, docentes,
técnicos e servidores do IFG, exceto aqueles que fazem parte da comissão avaliadora do
concurso.

4. INSCRIÇÃO

4.1. Documentos necessários para a inscrição
4.1.1. A inscrição no I Concurso de Fotografia com a Temática: “Urbano Fotografia” deve ser
realizada pelo participante com os seguintes documentos
a)
Ficha de inscrição (Anexo 1 – Formulário nº 1 deste Edital), impressa em duas
vias, preenchida e assinada pelo participante.
b)

Cópia da Carteira de Identidade (RG).

c)
Fotografia (s) com etiqueta de identificação fixada no verso de cada uma,
contendo:







Nome do Candidato
Matrícula no IFG (se houver)
Curso/Ano (se houver)
Telefone, celular ou email para contato.
Data e local da Foto
Título da Fotografia conforme temática do item 1.2.

4.1.2. Entregar as imagens em papel fotográfico, sem borda ou moldura, tamanho 15x21cm
(ou superior) e uma mídia (CD, pen-drive, etc) contendo as imagens digitalizadas;
4.1.3. Apresentar o histórico (texto descritivo) o qual deverá mencionar a data que a fotografia
foi obtida, o texto deverá ser exposto por meio do item - História da foto do Anexo 1 –
Formulário de Inscrição, deste Edital.
4.1.4. As imagens não poderão conter nenhuma marca que identifique o autor.
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4.2. Dos Procedimentos das Inscrições

4.2.1 A inscrição deve ser realizada pelo participante com os documentos oficiais exigidos no
item 4.1. deste Edital.
4.2.2. O participante deverá preencher um formulário para cada Fotografia no ato da
inscrição.
4.2.3. Toda a documentação deverá ser colocada dentro de um envelope, com as seguintes
informações na parte externa: Concurso Fotográfico Curso Edificações – IFG Luziânia, V
SECITE 2015.
4.2.4. Cada participante poderá inscrever o limite máximo de 02 (duas) fotografias, conforme
a temática do item 1.2 deste Edital.
4.2.5. As fotografias inscritas poderão ser coloridas, preto e branco ou sépia.
4.3 Da realização das inscrições
4.3.1. A inscrição será gratuita e deverá ser feita pessoalmente e serão realizadas no período
de 07 de outubro de 2015 a 16 de outubro de 2015, no seguinte local e horário:
a) Local: Grêmio Estudantil, IFG, Campus Luziânia, Rua São Bartolomeu, S.N. – Vila
Esperança – CEP: 72811-580. Luziânia – GO
b) Horário: das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira.
4.3.2. Não serão admitidas inscrições fora do período determinado no Cronograma deste
Edital.
4.3.3. Não serão aceitas inscrições via fax, Correio, Correio eletrônico ou similar
4.3.5. A falta de qualquer um dos documentos relacionados no item 4.3 implicará na
eliminação imediata do candidato, independente da qualidade do projeto apresentado.
4.3.6. O Edital com os regulamentos e formulários necessários para a inscrição no I Concurso
de Fotografia com a Temática “Urbano Fotografia” encontra-se disponível no endereço
eletrônico do evento http://blogs.ifg.edu.br/ciencia2015/.
4.3.7. O projeto deverá ser individual, vedada à coautoria.

4.3.8. As imagens poderão ser produzidas em tecnologia analógica ou em tecnologia digital;
4.3.9. Serão desclassificadas as imagens manipuladas e/ou alteradas manual ou
eletronicamente e as que forem obtidas por meio de montagens e colagens.
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4.3.10. Não serão aceitas fotografias que já tenham sido publicadas ou que já tenham, em
qualquer instância, sido premiadas até a data de inscrição deste Concurso.
4.3.11 É vedada a divisão da PREMIAÇÃO entre dois ou mais PARTICIPANTES.
4.3.12. É vedada a participação em duplas, trios ou grupos.
4.3.13. Será desclassificado o participante que inscrever imagens que ofendam a honra e/ ou
o patrimônio de da cidade bem como de seus cidadãos.
5. DA PREMIAÇÃO
5.1. O prêmio será intransferível e não poderá ser convertido em dinheiro.

5.2. Os premiados terão as disposições de 1º 2º e 3º lugar conforme pontuação descrita no
item 6.1. deste edital com recebimento da seguinte premiação:
Prêmio/certificado de participação/ horas atividades

5.3. Os prêmios serão detalhados oportunamente e entregues na cerimônia de premiação,
que será realizada no momento do encerramento da V SECITEC Luziânia.
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
6.1. As imagens serão julgadas conforme quadro abaixo, podendo chegar a, no máximo, 30
pontos no total, sendo que cada requisito vale, no máximo, 10 pontos.
Requisitos

Pontuação

Originalidade

0 -10

Estética

0 -10

Expressão

0 -10

7. COMISSÃO AVALIADORA
7.1. A seleção e premiação das fotografias serão realizadas por uma Comissão Especial
composta por 03 (três) membros, dentre eles, 01 (um) docente e 02 (dois) discentes.
8. DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO
8.1. O resultado final deste concurso e a solenidade para a entrega do prêmio serão realizados no
último dia da SECITEC 2015 (20/10).
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9. EMPATE
9.1. Havendo empate entre os projetos, a Comissão de Avaliação do concurso deverá
considerar a maior nota nos critérios abaixo relacionados, para efetuar o desempate:
a) Originalidade;
b) Estética;
c) Expressão.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Não poderão concorrer os membros da Comissão Organizadora e Comissão Especial.
10.2. A premiação atribuída aos trabalhos não será suscetível de recursos ou impugnações.
10.3. A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, de
todas as disposições deste regulamento.
10.4. Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras deste Regulamento.
10.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Luziânia, 01 de outubro de 2015.
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INCRIÇÃO
(REALIZAR O PREENCHIMENTO EM LETRA DE FORMA)

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA IFG - LUZIÂNIA
“Urbano Fotografia: ”

Nome do (a) candidato (a): __________________________________________________
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) CPF: _________________________________________
RG: _________________ SSP/______. Se estrangeiro: Passaporte __________________
Instituição: ________________________________________________________________
Endereço atual completo: ____________________________________________________
________________________________________________C E P: ___________________
E-mail: ___________________________________________ Tel.: ___________________
Título da foto: ______________________________________________________________
Local da foto: ______________________________________________________________
Data da foto: _______________________________________________________________
Histórico da foto: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________

( ) CONCORDO E ACEITO AS REGRAS DISPOSTAS NESTE EDITAL DO I CONCURSO DE
FOTOGRAFIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA –
CAMPUS LUZIÂNIA

Luziânia, _____ de _________________de 2015.

____________________________________________
Assinatura do Participante
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