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I JORNADA ACADEMICA E CIENTÍFICA DA FACSETE 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA ARMADORA “UM OLHAR SOBRE MEU CURSO” 

	
	

Objetivos: 

O Concurso Fotográfico “Um olhar sobre meu curso” tem como o objetivo incentivar a arte da 

fotografia, oportunizando o reconhecimento de jovens talentos e fomentando as diversas 

formas de expressão artística. 

O Concurso pretende mostrar através de imagens as diferentes percepções que os  alunos 

tem sobre o curso que está matriculado. 

Participantes:  

1. Poderão participar alunos matriculados nos Cursos de Graduação da FACSETE e que 

estejam inscritos na Jornada Acadêmica. 

2. É vedada a inscrição e a participação, direta e indireta, de integrantes da Comissão 

Organizadora da Jornada. 

Inscrições:  

- Somente poderão se inscrever no concurso de fotografia armadora “Um olhar sobre meu 

curso” alunos também inscritos na I Jornada Acadêmica e Científica da FACSETE; 

- As inscrições para o concurso, deverão ser feitas pessoalmente, com os responsáveis 

pelas inscrições (representantes de cada curso ficarão responsáveis pelas inscrições tanto 

na jornada como no concurso); 

- As inscrições deverão ser realizadas até dia 05 de novembro; 

- Cada participante poderá inscrever até 2 fotos; 

- Os trabalhos deverão ser originais e exclusivas do autor, a inscrição é individual, vedada a 

co-autoria 

- Os participantes se responsabilizarão pela existência de direitos de imagem a terceiros e 

de qualquer possível reclamação por direitos de imagem; 
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- Os participantes cedem ao Comitê Organizador da Jornada, os direitos de utilização e 

difusão das fotografias apresentadas no concurso em atividades relacionadas diretamente 

ao evento; 

- A utilização e difusão por parte do Comitê Organizador da Jornada se realizarão sempre 

mencionando o autor sem finalidade lucrativa. Esta disposição não afeta os direitos do 

autor sobre a sua obra; 

Do formato e apresentação das fotos. 

- As fotografias deverão estar ampliada no formato 20x30 cm em papel fotográfico fosco ou 

brilhante, resolução de 300dpi; 

- As fotos deverão ser montadas em moldura de papel duro preto com 15 cm de bordas; 

- No verso de cada foto deverá conter uma etiqueta adesiva com nº de inscrição, 

pseudônimo, nome da obra e um resumo de até 3 linhas pequeno resumo sobre a história 

desta fotografia; 

- As fotos deverão ser entregues em envelope pardo lacrado e sem nenhuma identificação. 

Da premiação 

- As fotografias serão expostas durante a Jornada na área de Convívio de FACSETE e será 

julgada por Comissão Julgadora; 

- Será premiada fotos quanto ao quesito beleza, originalidade e expressão; 

- A divulgação do vencedor será dia 13/10, após a palestra de encerramento da Jornada. 

Disposições finais 

- Não poderão concorrer os membros da Comissão Organizadora e Comissão Julgadora; 

- A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, de 

todas as disposições deste regulamento; 

- Serão desclassificados as obras que não atenderem as regras deste regulamento; 

- A decisão do júri é soberana não sendo admitido recurso. 

- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
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Érica	Guilhen	Mario	

Coordenadora	de	Iniciação	Científica	e	Extensão	-	CInEx	


