Concurso Fotográfico Retratos da Educação
Regulamento:

1. DO OBJETIVO
O VI Colóquio Internacional de Educação da Unoesc, em parceria com o Curso de Publicidade e
Propaganda, está promovendo o Concurso Fotográfico Retratos da Educação, que acontecerá entre os
dias 10 e 12 de setembro, nas dependências do Campos I da Unoesc. Este concurso tem como intuito
revelar e divulgar as realizações planejadas para o VI Colóquio Internacional de Educação, bem como
contribuir no fomento à divulgação de suas atividades.

2. DAS CATEGORIAS
O Concurso Fotográfico Retratos da Educação prevê somente a categoria “fotógrafo amador”. Para
fins deste concurso, designa-se como fotógrafo amador aquele que não faz uso da fotografia como
profissão. Nota-se que a utilização de equipamentos profissionais para a captação de imagens não
caracteriza o autor como fotógrafo profissional.

3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1 A inscrição será efetivada mediante a remessa de 01 (uma) ou mais reproduções do(s) trabalho(s) para
o seguinte e-mail 6cie@unoesc.edu.br;
3.2 Não serão aceitas fotografias em mídias eletrônicas (CD, pen drive, etc.);
3.3 Cada fotógrafo poderá inscrever um número ilimitado de fotos, sendo que somente um dos trabalhos
poderá ser premiado.
3.4 As fotografias poderão ser posteriormente expostas em eventos e/ou mídias sociais da Universidade.
A Comissão do evento reserva-se o direito de publicação e divulgação das fotografias. A inscrição no

concurso implica a cessão de uso dos trabalhos à Universidade sem qualquer tipo de ônus, assegurada a
divulgação da autoria e o reconhecimento dos devidos créditos.
3.5. A(s) fotografia(s) deve(m) conter no assunto do e-mail o título da obra e indicação do local onde a
mesma foi feita.
3.6. Não será cobrada taxa de inscrição.
3.7. O concurso é aberto a todos os alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unoesc,
independentemente da fase em que se encontra.
3.8. O titular da inscrição deve possuir conta bancária no próprio nome, a fim de que, caso seja premiado,
o pagamento possa ser efetuado via depósito.
3.9. Os acadêmicos que desejem concorrer devem enviar, no corpo do texto do e-mail, nome completo,
idade e fase em que se encontra do curso.
3.10. Somente serão acetas imagens capturadas durante o evento (de 10 a 12 de setembro de 2018).
3.11. Serão desclassificados os trabalhos que não estiverem de acordo com as especificações descritas
nos itens anteriores.

4. DOS PRAZOS
As fotos dos participantes poderão ser postadas até as 12h do dia 12 de setembro. O resultado
final sairá no dia subsequente ao término do colóquio e a premiação será realizada no Congresso
Interdisciplinar de Comunicação, Mídia e Sociedade, realizado no mês seguinte, na Unoesc.

5.

DA AVALIAÇÃO
5.1. A seleção das fotografias será realizada por um júri técnico formado por 02 (dois) avaliadores
especializados e nomeados sem ônus para a Universidade.
5.2 Critérios de avaliação:
5.2.1. Estética;
5.2.2. Qualidade fotográfica;
5.2.3. Aderência à temática;
5.2.4. Criatividade;
5.3. Para cada imagem inscrita, o júri técnico atribuirá notas de 0 a 10 (com duas casas decimais).
Posteriormente será calculada a média por critério, seguida pela média geral, que representará a
nota final. As fotografias que alcançarem melhor pontuação serão as classificadas no concurso.

6. DA PREMIAÇÃO
O autor da melhor foto receberá Certificado; R$ 200,00 (duzentos reais em dinheiro) e terá sua
foto publicada na próxima Edição da Revista Roteiro.

7. DO RESULTADO
O resultado será publicado no sítio eletrônico da Unoesc (www.aguadoce.sc.gov.br) e também na
página do evento na rede social Facebook. O vencedor do concurso também será comunicado do
resultado via e-mail.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. As decisões do júri técnico serão irrecorríveis, soberanas e finais.
8.2. O ato da inscrição implica a aceitação total do presente regulamento.
8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do concurso.

Joaçaba, 29 de agosto de 2018

