Regulamento do concurso de fotografia - AFRICA EM NÓS
1. O concurso de fotografia AFRICA(NÓS) é uma atividade integrante do II Mês da
Consciência Negra, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
(IFSP) – Câmpus Matão.
2. O concurso tem como objetivo estimular a expressão por imagens que levem à reflexão
da temática “Consciência Negra”, e seus subtemas: A Cultura Negra na Sociedade
Brasileira; Beleza Negra; Empoderamento; Resistência.
3. As inscrições serão realizadas de 1º a 20º de novembro de 2017.
4. De 21 a 29 de novembro de 2017, os jurados (fotógrafos e jornalistas profissionais)
atribuirão notas de 0 a 10 às fotos.
5. A premiação será realizada no dia 30 de novembro de 2017.
6. Poderá participar do concurso qualquer estudante do IFSP Matão, bem como seus
servidores(as) em geral (docentes, técnicos administrativos e terceirizados, com
exceção dos membros da comissão responsável pelo Mês da Consciência Negra) e toda
comunidade interessada.
7. Não será permitida a inscrição de fotógrafos profissionais. Esse concurso se destina aos
fotógrafos amadores.
8. Cada participante poderá concorrer com apenas uma fotografia.
9. O arquivo digital da foto, seu título e o nome completo do autor deverão ser enviados
para o e-mail concursofotoifsp@gmail.com
10. A imagem deverá ser enviada em formato .jpg ou .png.
11. A imagem deverá ter resolução de, no mínimo, 1280x1024 pixels.
12. O arquivo não poderá ultrapassar o tamanho de 16 megabytes.
13. Os participantes, ao enviarem suas fotos, declaram que os trabalhos inscritos no
concurso “Africa(Nós)” não infringem direitos de terceiros e não incorrem em plágio
com reprodução total ou parcial, responsabilizando-se, na esfera cível e penal, pelo
descumprimento das normas constantes deste regulamento.
14. Os participantes deste concurso autorizam o uso, pelos organizadores, de suas imagens,
sons de vozes e nomes, em filmes para veiculação em mídia eletrônica, internet, fotos,
cartazes, mídia impressa, ou outra forma, sem qualquer ônus à comissão organizadora
do Concurso, e por tempo indeterminado.
15. Os três primeiros lugares, ou seja, as fotos que tiverem as maiores médias nas notas
atribuídas pelos jurados, receberão certificado de participação e colocação. O primeiro
lugar ganhará também um livro.
16. As três fotos selecionadas serão divulgadas no site institucional.
17. O não cumprimento das normas ou regras deste edital pode ocasionar a desclassificação
do candidato.
18. Os casos omissos a este regulamente serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

