REGULAMENTO - CONCURSO FOTOGRÁFICO
“TURISMO SOB OUTROS OLHARES”
1. Objetivo
Proporcionar aos alunos e servidores do IFCatarinense a participação de
forma interativa nas atividades da Semana Acadêmica do Turismo,
através dos diferentes olhares sobre o turismo na região da AMESC
retratados em fotografias.
2. Período
a) As fotografias poderão ser enviadas do dia 11 de novembro de 2013
ao dia 20 de novembro de 2013.
b) As fotografias serão expostas e avaliadas no período de 25 a 27 de
novembro pelos alunos dos cursos superiores, alunos do ensino
médio integrado ao técnico e servidores do IFCatarinense, de forma
voluntária.
c) Nesse período também uma Comissão Julgadora formada por quatro
professores do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo
fará a avaliação das fotografias.
d) Os vencedores serão anunciados no dia 28 de novembro às 21h no
Auditório da Unidade Urbana durante a Semana Acadêmica de
Turismo.
3. Do concurso
a) Os interessados em participar no Concurso Fotográfico deverão
escolher uma das categorias listadas abaixo, sendo que a fotografia
deverá ser de sua autoria e sendo o tema exclusivo de elementos da
região da AMESC (Associação dos Municípios do Extremo Sul
Catarinense).
b) As categorias são:


Aventura e esportes;



Espaço rural e urbano;



Paisagens Naturais;



Sol e praia.

c) Os interessados poderão participar com fotografias nas quatro
categorias, mas somente com uma para cada categoria.
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d) Serão aceitas fotografias coloridas e também fotografias em preto e
branco;
e) Não serão aceitas fotografias manipuladas por softwares de edição
de imagens, ou seja, as fotografias não poderão em hipótese alguma
ser manipulado digitalmente;
f) A participação nesse Concurso por parte do interessado em
submeter fotografias é voluntária, sendo que o autor da mesma
autoriza a exposição e a divulgação por meio físico ou digital sem
qualquer ônus financeiro para a Comissão Organizadora deste
Concurso ou para o IFCatarinense.
4. As inscrições
a) As

inscrições

poderão

ser

feitas

através

do

e-mail

(outrosolhares.ifc@gmail.com) e juntamente da fotografia deverão
constar as seguintes informações:
Nome:
Curso:
E-mail:
Identificação da foto (local):
Categoria da fotografia:
b) Somente servidores e acadêmicos dos Cursos Superiores do
IFCatarinense – Câmpus Sombrio poderão participar enviando
fotografias para o Concurso.
c) Serão expostas para avaliação 15 fotografias para cada categoria.
Caso esse limite seja ultrapassado as fotografias passarão por uma
pré-seleção realizada pela Comissão Julgadora.
5. Seleção
a) O processo de seleção acontecerá em duas etapas distintas.
b) A primeira etapa da seleção será por votação voluntária por parte
dos alunos do ensino superior, dos alunos do ensino médio integrado
ao técnico e servidores do IFCatarinense. É permitido somente 1
(um) voto por pessoa, sendo que na cédula de votação deverá
constar o nome e o número da fotografia escolhida independente da
categoria.
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c) A segunda etapa da seleção será realizada por uma Comissão
Julgadora composta por quatro professores convidados do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo.
d) Essa Comissão irá avaliar as três fotografias mais votadas em cada
categoria pelo voto voluntário e irá pontuar de 1 (um) a 10 (dez) para
definir assim qual a melhor fotografia em cada uma das categorias,
de acordo com aquela que receber a maior pontuação.
e) Os critérios para avaliação das fotografias serão os seguintes:
coerência com o tema proposto, originalidade, qualidade da
fotografia e emoção captada pela foto. A Comissão irá pontuar em
cada um desses critérios as 3 (três) fotografias de cada categoria e a
somatória final será o valor da avaliação da mesma.
f) Caso na votação voluntária não seja alcançada a seleção de três
fotografias, a Comissão Julgadora irá proceder a essa pré-seleção e
depois irá definir a melhor fotografia seguindo os procedimentos dos
itens D e E deste regulamento.
6. Comissão Julgadora
a) A Comissão Julgadora será composta por cinco professores
convidados do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo,
sendo:
Anderson Sartori
Eddy Ervin Eltermann
Lucyene Lopes da Silva T. Nunes
Wilson Guilherme F. Warth
7. Premiação
a) Como o objetivo principal deste concurso fotográfico é a participação
de forma interativa com as atividades da Semana Acadêmica, as
fotografias escolhidas como as melhores nas quatro categorias nas
duas etapas de votação receberão uma premiação simbólica doada
pelo “Artesanato Nascimento” da cidade de Mampituba/RS.
b) Todas as fotografias ficarão expostas após o encerramento do
Concurso Fotográfico nas dependências do IFCatarinense - Câmpus
Sombrio e também poderão ser utilizadas em outras atividades de
divulgação do Curso.
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8. Disposições finais
a) O ato de inscrição neste Concurso corresponde ao envio da
fotografia juntamente das informações presentes na ficha e implica
no total conhecimento de todos os itens deste regulamento.
b) Somente serão permitidos o envio de fotografia autenticamente
autorais. É proibido o envio de fotos de terceiros em quaisquer
circunstâncias.
c) Os casos omissos e situações não previstas neste regulamento
serão analisados pela Comissão Organizadora e pela Comissão
Julgadora desse Concurso Fotográfico.

Sombrio, 11 de novembro de 2013.

Comissão Organizadora
Aline Cunha Euzébio
Angela Maria de Matos
Angerson Zanatta de Souza
Erick Barbosa Thomaz
Erik de Souza da Costa
Jonas Carlos Scheffer
Leandro Cavalari
Lirane Borges
Natália Agrimpho Pirola
Rogério Cardoso Candido
Thaiani Sartor
Vilson José do Nascimento Junior
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