
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

                                             CONCURSO FOTOGRAFIA AMBIENTAL 

Eu e minha terra: meu lugar em foco 

REGULAMENTO 

  

1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO IFMA-CAMPUS AVANÇADO ROSÁRIO  

O Instituto Federal do Maranhão-Campus Avançado Rosário torna pública a realização           

do I Concurso de Fotografia Ambiental, nas condições e exigências estabelecidas           

neste regulamento.  

1. DA ORGANIZAÇÃO E SEUS TEMAS  

1.1 O Concurso de Fotografia Ambiental foi pensado com o objetivo de registrar a              

integração dos participantes com seu local de vivência e é realizado em alusão ao Dia               
Mundial do Meio Ambiente. O tema do concurso é “ Eu e minha terra: meu lugar                
em foco”.  

1.2 As fotos deverão registrar paisagens naturais e culturais do lugar de vivência do              
participante.  

1.3 Serão selecionadas 05 (cinco) fotografias de cada categoria que irão compor            

um “Álbum Virtual”  no Site Oficial e no Instagram do Campus Avançado Rosário.  

1.4 Poderão concorrer fotografias que se enquadrem nos seguintes critérios:  

I Paisagens naturais  

II Paisagens construídas 

III Fauna e flora do lugar de vivência 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  



2.1. Poderão participar, de forma gratuita, discentes e servidores do IFMA-Campus           
Avançado Rosário.  

2.2. As inscrições podem ser feitas no período de 08 a 19 de junho de 2020.  

3. DAS IMAGENS 

3.1 As imagens produzidas deverão ilustrar a relação de vivência e pertencimento do 
participante com seu lugar de moradia. 

3.2 As imagens deverão retratar paisagens naturais, aspectos culturais, fauna e flora 
do lugar do participante. 

3.3 As fotografias deverão observar os seguintes requisitos técnicos: 

I Formato de arquivo .png ou .jpg; 

II Resolução mínima de 5 megapixels e tamanho máximo de arquivo de 5 MB; 

III Coloridas 

IV Modo paisagem ou sentido horizontal, sem marcas d’água, molduras  e margens. 

V Apenas o participante poderá participar da foto, se assim desejar. 

VI As imagens não devem ser editadas, fracionadas ou ter sua resolução alterada, 
entre outros. 

Parágrafo único: Não há exigência quanto ao equipamento para produção da 
imagem, serão aceitas fotos captadas por celulares e câmeras digitais de qualquer 
tipo. 

 4. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

4.1 As inscrições serão feitas exclusivamente em meio eletrônico, pelo endereço           

eletrônico fotoifmarosa@ifma.edu.br. 

4.2 As imagens enviadas deverão ser necessariamente de autoria do responsável pela            

inscrição. Os inscritos são responsáveis pelo teor e conteúdo das imagens. 

4.3 Para efetivar sua inscrição o interessado deverá encaminhar para o endereço            

indicado no item 4.1 os seguintes arquivos: 

I Fotografia devidamente identificada com o nome do autor. 

II Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada conforme modelo          

disponibilizado no anexo deste edital.  

III Cada participante poderá enviar apenas 01 ( uma) única ficha de inscrição e 01               

(uma) única foto EM CADA UMA DAS CATEGORIAS 

Parágrafo único: Não serão aceitas inscrições com pendências de documentação. 



5. DOS IMPEDIMENTOS  

5.1. Inscrições realizadas fora do prazo estabelecido não serão aceitas.  

5.2. Serão indeferidas fotografias que estimulem qualquer forma de segregação,          

violência e que incitem ódio ou qualquer forma de preconceito. 

6. DA SELEÇÃO 

6.1  A seleção das fotografias será realizada por uma Comissão Técnica composta por 
servidores do Ifma. 

6.2 Serão selecionadas 10 fotografias, sendo 5 por categoria (alunos regularmente 
matriculados e servidores) para compor um álbum virtual no site oficial e no instagram 
do Campus Avançado Rosário. 

6.3 A comissão Técnica terá autonomia na seleção das fotografias e seguirá critérios             
da linguagem fotográfica, criatividade e adequação da imagem ao propósito do           
concurso, valorização e pertencimento com o lugar de vivência do participante. 

6.4 O encaminhamento do trabalho gera autorização para fins de divulgação e/ou            
publicação por esta Instituição. 

6.5 As decisões da comissão não são suscetíveis de recursos durante o certame. 

7. DOS  RESULTADOS E PREMIAÇÃO 

7.1. A divulgação do resultado será feita no dia 24 de junho de 2020 como parte da                 

comemoração do Dia internacional do Meio Ambiente, por meio do portal eletrônico do             

IFMA (rosario.ifma.edu.br) e do Instagram do campus, @ifma_rosario. 

7.2 Serão premiadas até 02 (duas) fotografias, 01 (uma) por categoria, que            

receberão Um Voucher Vale Presente a ser entregue na primeira semana de retorno             

às aulas do Campus Avançado Rosário. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Pela inscrição, os participantes cedem ao IFMA os direitos patrimoniais sobre as             

imagens enviadas autorizando seu uso em material, digital ou impresso e a título             

gratuito, cabendo ao IFMA fazer a citação de autoria da foto. 

8.2 Ao se inscrever, o realizador concorda automaticamente com os itens deste            

regulamento;  

8.3 Os casos omissos neste regulamento serão analisados pela comissão          

organizadora do concurso.  

A Comissão. 



 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

                                             CONCURSO FOTOGRAFIA AMBIENTAL 

Eu e minha terra: meu lugar em foco 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: 

Estado: Município: 

E-mail: 

Celular:   

Dados do participante 

(   ) Aluno regularmente matriculado  (   ) Servidor 

Informações sobre as imagens 

Identificação da foto/Título: 

Local e data: 

Paisagem retratada: 

DECLARO ser o (a) único (a) detentor (a) de todos os direitos autorais, patrimoniais e 
morais sobre a fotografia acima descrita. 
Local e data: 
Assinatura: 

 



  


