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FATEC cultural
EDITAL EVENTO 02/2019
CONCURSO DE FOTOGRAFIA da I FATEC CULTURAL da FATEC MOGI MIRIM/SP.
REGULAMENTO:
APRESENTAÇÃO DO CONCURSO
O tema do Concurso de Fotografia da I FATEC CULTURAL, da FATEC Mogi Mirim é: “Um olhar sobre
Mogi Mirim – a cidade, seu meio ambiente e possibilidades de desenvolvimento sustentável. ” O objetivo é
homenagear a cidade de Mogi Mirim que completa 250 anos em outubro/2019. Ao retratar a cidade em
movimento, em seu cotidiano, em sua transformação urbana e rural, não se perderá o olhar às questões de
Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável.
1.DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1- O primeiro concurso de fotografia da I FATEC CULTURAL da FATEC MOGI MIRIM, está sendo
promovido com o apoio da Direção da unidade e do Grupo de Trabalho do evento, com o patrocínio da
empresa VISAFÉRTIL Comércio de Fertilizantes Orgânicos, de Mogi Mirim. É concurso aberto a pessoa acima
de 16 anos.
1.2- O tema: “Um olhar sobre Mogi Mirim – a cidade, seu meio ambiente e possibilidades de
desenvolvimento sustentável. ”
1.3- A técnica para a criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos complementares de
lentes, filtros especiais, ampliação entre outros.
1.4-Os critérios de avaliação das fotografias são: critérios estéticos da imagem, a representação do
tema proposto e os elementos compositivos e inovadores sobre o tema.
1.5-Cada participante poderá concorrer com até 03 (três) fotografias.
1.6-Cada participante só poderá ser premiado uma única vez.
1.7- É obrigatório, em caso de imagens onde apareçam 1 ou mais pessoas, que haja autorização do
uso de imagem da(s) referida(s) pessoa(s), à exceção em caso de aglomerado de pessoas. A autorização deve
ser por escrito e assinada por estas pessoas que aparecem na fotografia. Depois de escaneada (digitalizada),
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a autorização deve ser enviada juntamente com a fotografia. As fotografias sem esta autorização serão
excluídas da seleção do concurso.
1.8- O candidato deverá enviar uma declaração de direito de uso da imagem de terceiro, também
assinada e escaneada (digitalizada). O modelo de declaração de USO DA IMAGEM está disponível na última
página desse edital.
1.9-Não serão aceitos pseudônimos.
2. Das INSCRIÇÕES
2.1- As fotografias devem ser enviadas no momento da inscrição.
2.2- As inscrições só poderão ser feitas no endereço eletrônico: eventos@fatecmm.edu.br, no
período de 01 a 23 de outubro/2019, até às 23.59h
2.3- O formulário de inscrição é o ANEXO I e o ANEXO II que devem ser preenchidos com as seguintes
informações: a) nome do(a) autor(a) da fotografia; b) CPF c) endereço residencial completo; d) telefone de
contato; e) e-mail; f) banco, conta corrente para o prêmio; g) título da obra e pequena descrição. O ANEXO III
trata da autorização de uso de imagem de terceiro (s).
2.4- As inscrições são gratuitas.
3. Do MATERIAL
3.1- Participarão do concurso apenas fotografias digitais em formato JPG, em tamanho 300 dpi, entre
5 e 9 mega.
3.2-O concurso abrange fotografias coloridas e em preto e branco.
3.3- Cada arquivo deverá ser nomeado com as seguintes informações: nome do participante,
identificação se P&B ou Color; título para a foto.
Ex. Maria_Fernanda_Salles_P&B_ Vida que flui.jpeg
3.4- Serão aceitas fotografias que apresentarem interferência eletrônica e/ou montagens, colagens,
ou qualquer outra manipulação.
3.5- Os candidatos inscritos são responsáveis pelo teor e conteúdo das imagens, incluindo autorização
de publicação dos seus fotografados, conforme item 1.7.
3.6- Não serão aceitas fotografias que estimulem a violência, a prática de crimes e que incitem ódio,
preconceito e/ou discriminação.
3.7- Pela inscrição, os participantes cedem à FATEC Mogi Mirim os direitos patrimoniais sobre as
imagens enviadas e autorizam o uso das mesmas em todo e qualquer material, documentos e meios de
comunicação para serem usadas em campanhas institucionais, no Brasil e no mundo. Haverá os devidos
créditos ao autor da fotografia.
3.8- A autorização do uso das imagens será concedida a título gratuito, abrangendo o seu uso em todo
o território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades.

3

4. Do JULGAMENTO
4.1- As fotografias terão 2 (duas) avaliações:
1) Pelo Jurado Técnico formado por 03 (três) pessoas especializadas na área da fotografia, convidadas
e nomeadas pela Direção da FATEC MM e pelo Grupo de Trabalho da I FATEC CULTURAL que escolherão as 10
(DEZ) melhores fotos enviadas para serem disponibilizadas para a votação popular;
2) Pela Votação do Público através do Face book da Fatec Mogi Mirim, onde escolherão as fotos
preferidas através do recurso “Gostei” ou “Não Gostei” – no período de 18 a 23 de Outubro/2019.
4.2- As notas das avaliações das fotografias serão de ZERO a DEZ, assim constituídas:
•

A nota dada pelo Público (via votação pela internet- Face Book Fatec Mogi Mirim): valor de 25%

•

A nota dada pelos 03 (três) jurados: valor de 75%.
4.3- O resultado decorrente da avaliação dos jurados e do público será soberano e irrevogável, não

cabendo recurso.
4.4- A votação do público será encerrada no dia 24 de outubro, às 23.59h.
4.5- O resultado do concurso será anunciado no dia 25 de outubro, na página do Face Book da FATEC
MM, a partir das 18 horas e no decorrer do evento, no Ginásio de Esporte, às 20h.
5. Da PREMIAÇÃO
5.1- Haverá 10 (DEZ) fotografias premiadas. Cada foto premiada poderá se tornar Capa de Agenda, ou
Cartão Postal da cidade, ou outra forma de divulgação da Fatec Mogi Mirim;
5.2. Os prêmios: os três primeiros lugares terão prêmios com os recursos do patrocinador VISAFÉRTIL,
distribuídos assim:
1º. Lugar – Valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
2º. Lugar – Valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
3º. Lugar- valor de R$ 100,00 (cem reais)
Do 4º. ao 10º classificados haverá prêmios em objetos conforme doação do comércio local.
5.3 – Os prêmios em dinheiro serão pagos através de depósito bancário, em conta corrente indicada
pelo (a) autor (a), de acordo com o preenchimento de formulário específico e em consonância com as normas
e prazos de pagamento do patrocinador.
5.4- Serão entregues certificados de reconhecimento para os vencedores e para os participantes.
6- DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1- Ao se inscreverem no concurso, todos os candidatos aceitam automaticamente todas as
cláusulas e condições estabelecidas no presente regulamento.
6.2- O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento implicará na desclassificação das
fotografias inscritas e, consequentemente do respectivo participante.
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6.3- Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude
comprovada, ficando ainda sujeitos à responsabilização penal e civil.
6.4 – Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre Direção e Grupo de Trabalho do I
FATEC CULTURAL.
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ANEXO I - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Eu______________________________________________________________________________,
AUTORIZO a FATEC MOGI MIRIM a utilizar a imagem da foto intitulada:
________________________________________________________________________________________
na divulgação de materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos, sem fins lucrativos. O material é de minha
autoria e pode ser utilizado por tempo indeterminado. Por meio deste documento, EU LIBERO a FATEC Mogi
Mirim, nas pessoas da Direção da unidade neste ano de 2019 bem como do Grupo de Trabalho organizador
do evento, e outros representantes legais ou fornecedores, de futuros processos e queixas por violação de
privacidade ou de direito de propriedade que eu poderia ter em relação a tal produção.

Nome do evento: I FATEC CULTURAL – comemoração dos 250 anos de Mogi Mirim.
Nome do participante: __________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________________
CEP-Cidade: __________________________________________________________________
Telefone de contato: ___________________________________________________________
CPF: _________________________________________________________________________
Local e Data: _________________________, ___________________________ 2019
Assinatura___________________________________________________________________

ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome do autor
CPF
Endereço completo
Telefones de contato
Título da Fotografia
Pequena descrição
No. do Banco
Conta Corrente indicada
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ANEXO III – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM DE TERCEIRO (S).
Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de Identidade
nº _____________________, inscrito no CPF sob nº ________________________, residente à Rua
_____________________________,
____________________,

nº

AUTORIZO

_______,
o

uso

bairro____________________,
de

minha

imagem

(ou

na

cidade
do

de

menor

________________________________________ sob minha responsabilidade) em fotos, sem finalidade
comercial, para ser utilizada no trabalho fotográfico intitulado_____________________________________.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em
todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I)
home page; (II) cartazes; (III) divulgação em geral. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que
autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem
ou a qualquer outro.
Mogi Mirim, ______________ de______________________ 2019

_______________________________________________________
Assinatura

