REGULAMENTO DO 1º CONCURSO FOTOGRÁFICO JOVEM
AMBIENTALISTA DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA,
CAMPUS SANTO AUGUSTO
1. OBJETIVO
1.1. O presente REGULAMENTO rege a execução do 1º Concurso Fotográfico
JOVEM AMBIENTALISTA do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto,
cujo objetivo é selecionar, expor e premiar fotografias que evidenciam o Dia Mundial
do Meio Ambiente, comemorado anualmente no dia 05 de junho. Em 2022, o tema
do concurso fotográfico será “Uma Só Terra - Ações ambientais rumo a um Rio
Grande do Sul sustentável”.
1.2. O Concurso é um evento vinculado ao Núcleo de Gestão e Educação Ambiental
(NUGEA) do IFFar - Campus Santo Augusto e direcionado aos alunos do referido
campus.
2. TEMA - “UMA SÓ TERRA - AÇÕES AMBIENTAIS RUMO A UM RIO GRANDE
DO SUL SUSTENTÁVEL”
2.1. O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado internacionalmente do dia 05 de
junho, é a principal data das Nações Unidas para sensibilizar pessoas e promover a
ação ambiental em todo o mundo. Ao longo dos anos, a celebração cresceu e se
tornou a maior plataforma global para divulgar a agenda ambiental, alcançando
milhões de pessoas em todos os continentes.
2.2. Em 2022, a Suécia será o anfitrião do Dia Mundial do Meio Ambiente, em
parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). A
data marcará também os 50 anos da primeira Conferência das Nações Unidas para
o Meio Ambiente – a Conferência de Estocolmo de 1972, que levou à criação do
PNUMA e designou o dia 5 de junho de cada ano como Dia Mundial do Meio
Ambiente1.
2.3. Com o tema internacional “Uma Só Terra”, o evento destaca a necessidade de
se viver de forma sustentável em harmonia com a natureza, promovendo
transformações, a partir de políticas públicas e das nossas escolhas, rumo a estilos
de vida menos poluentes e mais verdes1. “Uma Só Terra” foi o lema da Conferência
de Estocolmo de 1972, e 50 anos depois, se mantém verdadeiro – este planeta é
nossa única casa e seus recursos finitos devem ser preservados pela humanidade.
Pensando nisso, o Núcleo de Gestão e Educação Ambiental elegeu “Uma Só Terra
- Ações ambientais rumo a um Rio Grande do Sul sustentável” como tema para
o 1º Concurso Fotográfico JOVEM AMBIENTALISTA do Instituto Federal
Farroupilha, Campus Santo Augusto.
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Suécia sediará o Dia Mundial do Meio Ambiente 2022, com tema “Uma Só Terra”. Programa das
Nações
Unidas
para
o
Meio
Ambiente
(PNUMA).
Disponível
em:
https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/comunicado-de-imprensa/suecia-sediara-o-dia-mun
dial-do-meio-ambiente-2022
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3. CATEGORIAS
3.1. Poderão inscrever-se no concurso os alunos regularmente matriculados nos
cursos do Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo Augusto.
3.2. Cada turma poderá inscrever apenas uma única foto;
3.3. Caberá aos estudantes da turma realizar a seleção da fotografia que irá
representar a turma no concurso fotográfico;
3.4. Caberá aos líderes (ou outro representante) da turma realizar o envio da
fotografia dentro do prazo estabelecido neste regulamento;
3.5. A fotografia eleita pela turma participará do concurso fotográfico e será exposta
para o público visitante do IFFar - Campus Santo Augusto.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. As imagens devem necessariamente estar relacionadas com o tema;
4.2. A fotografia deverá ser encaminhada somente em formato digital;
4.3. Serão admitidas fotografias feitas com câmeras fotográficas (comuns,
semiprofissionais e profissionais), além de fotografias feitas com câmeras de celular
ou Smartphone;
4.4. O tamanho máximo das fotografias é de 5000 kb;
4.5. A fotos poderão ser coloridas ou preto e branco;
4.6. As fotografias não poderão apresentar efeitos digitais, tais como borda,
distorções e inserções de imagens alheias no momento em que foi tirada a
fotografia.
4.7. Não será/serão aceita (s) fotografia (s) que já tenha (m) sido premiada (s) ou
publicadas na mídia ou outro tipo de publicação em outros concursos;
4.8. Não será/serão aceita (s) fotografia (s) que não seja (m) da autoria do
participante;
4.9. Cada turma poderá se inscrever com 01 (uma) foto;
4.10. A inscrição implicará a total concordância com todas as especificidades deste
regulamento, bem como a ciência de que a fotografia concorrente implica a
assinatura do Termo de Cessão do Direito do Autor para Uso da Obra Fotográfica (o
modelo de declaração está disponível no Anexo 1.
4.11. Em caso de fotos que apareçam pessoas, é obrigatório a autorização de uso
de imagem da (s) pessoa (s) fotografada (s). O estudante será o exclusivo
responsável por eventuais reivindicações de terceiros acerca da autoria das
fotografias, bem como pela obtenção de autorização referente às propriedades,
objetos, bens, locais e pessoas contidas na imagem.
5. INSCRIÇÕES
5.1. O período de inscrição será de 23 a 31 de maio de 2022
5.2. O arquivo digital da fotografia deverá ser enviado para o e-mail
nugea.sa@iffarroupilha.edu.br com o assunto “Inscrição para o I Concurso de
Fotografia”
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5.3. Juntamente ao arquivo deverá ser enviado o Anexo 2 preenchido com as
informações sobre o autor e fotografia constando nome do participante e o título
para a foto;
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
6.1. Serão avaliados os seguintes critérios: estética da imagem, representação do
tema proposto, composição da imagem, criatividade e originalidade.
7. SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA
7.1. As fotografias serão avaliadas em três etapas: votação aberta feita por
amadores através de formulário online (voto popular), Comissão Julgadora
composta por três fotógrafos profissionais da comunidade externa (voto profissional
da fotografia) e Comissão Organizadora composta pelos integrantes do NUGEA Santo Augusto (voto profissional ambiental);
7.2. Serão selecionadas as três melhores fotografias baseadas nos critérios de
avaliação apresentados no item 6 deste regulamento;
8. DIVULGAÇÃO E PREMIAÇÃO
8.1. Será premiada a fotografia eleita pela comissão julgadora (prêmios: livro +
brindes + certificado)
8.2. Todos os participantes da exposição irão receber um Certificado de participação
no concurso, e horas complementares, para os alunos que participarem serão 05
horas e o ganhador 10 horas.
8.3. Publicação da foto e do ganhador, por meio de autorização do mesmo, no jornal
"O Celeiro" do município de Santo Augusto e no site do IFFar - Campus Santo
Augusto;
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. As fotografias selecionadas ficarão no acervo do Instituto Federal Farroupilha –
Campus Santo Augusto, podendo ser utilizadas, em qualquer forma, tempo ou lugar,
sem obrigação de cachês, taxas ou direitos para os autores, comprometendo-se a
publicar sempre o nome do autor dos trabalhos.
9.2. As fotografias selecionadas ficarão expostas no prédio I do IFFar - Campus
Santo Augusto durante o período de 6 de junho até 11 de junho.
Santo Augusto, 20 de maio de 2022.

_________________________
Márcia Fink
Diretora Geral - IFFAR/SA
Portaria nº 318/2021

_____________________________
Coordenadora do NUGEA/SA
Portaria nº
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ANEXO 1
Termo de Cessão de Direito de Imagem e Autoria
1º Concurso Fotográfico JOVEM AMBIENTALISTA do
Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto

Eu________________________________________________________, portador
do RG_____________________, CPF______________________, nascido na data
____________________, inscrito neste concurso autorizo a cessão total de direitos
da minha produção fotográfica inscrita no 1º Concurso de Fotografia do Instituto
Federal Farroupilha - Campus Santo Augusto. Permito aos organizadores, a critério
próprio, sem limite de tempo, sem incidência de quaisquer ônus, a utilização ou
divulgação das imagens inscritas no Concurso, em portfólios, em websites ou
homepages na Internet (inclusive nas aplicações interativas), televisão aberta ou
fechada, publicações impressas, outdoors, exposições e eventos institucionais,
desde que esses usos não tenham finalidade comercial. Ainda, declaro ser
exclusivo responsável por eventuais reivindicações de terceiros acerca da autoria
das fotografias, bem como pela obtenção de autorização referente às propriedades,
objetos, bens, locais e pessoas contidas na imagem.

Santo Augusto, ____ de ____________________ de 20__.

_____________________________________
Assinatura do Participante
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ANEXO 2
Identificação de Fotografia
1º Concurso Fotográfico JOVEM AMBIENTALISTA do
Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto

Autor: ______________________________________________________________
Curso: _____________________________________________________________
Turma: _____________________________________________________________
Título da Fotografia: ___________________________________________________
___________________________________________________________________

Santo Augusto, ____ de ____________________ de 20__.

_____________________________________
Assinatura do Participante
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