I CONCURSO DE FOTOGRAFIA
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS IRATI
EDITAL 01/2016
CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS
O Instituto Federal do Paraná promove o primeiro concurso de fotografia do campus
Irati. O concurso tem como objetivo promover a prática da fotografia bem como a
formação e o aprimoramento na área. Visa também promover a interação de alunos e
servidores do campus desde a organização ao desenvolvimento do concurso, por meio
de palestras, oficinas e workshops ministrados por profissionais da fotografia e suas
aplicações. O lançamento do concurso será no dia 29 de agosto de 2016 e o
encerramento será no dia 02 de dezembro de 2016.

CAPÍTULO II - DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Para a realização do concurso, instituiu-se uma Comissão Organizadora que será
presidida pela profª. Maressa Macedo e composta por seis membros do corpo docente
do IFPR – Campus Irati: Ana Paula Delezuk, Osmar Ansbach, Laynara Zontini, Murilo
Costa, Thalita Pimenta e Rodrigo Predebon, quatro membros do corpo técnico: Gabriela
Maia, Maysa Kaminski, Rafael Buss e Thaysa Valente e os integrantes do Grêmio
Estudantil do IFPR – campus Irati. A comissão é responsável por gerenciar, organizar,
promover as atividades referentes às etapas do concurso, além do julgamento e da
seleção das fotografias. Em cada uma das etapas do concurso irá compor essa comissão
um membro externo convidado pela comissão.

A Comissão Organizadora será

soberana para tomar decisões referentes a todos os aspectos do desenvolvimento do
concurso, podendo inclusive desclassificar qualquer candidato que, notadamente,
prejudique o andamento da proposta.

CAPÍTULO III - DOS PARTICIPANTES
Podem se inscrever alunos do IFPR-Campus Irati, devidamente matriculados nos cursos
técnicos de Informática e Agroecologia, cursos de Formação Inicial e Continuada, curso
superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e servidores
docentes, técnicos ou terceirizados.
CAPÍTULO VI - DAS INSCRIÇÕES
Os candidatos deverão efetuar uma inscrição para cada uma das etapas do concurso.
Cada candidato só poderá inscrever uma fotografia por etapa. Para cada etapa do
concurso será estipulado um prazo médio de três dias para as inscrições e envio das
fotos. As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail: ifotopr@gmail.com.
No e-mail de inscrição devem constar os seguintes dados:








Nome completo do autor da foto;
(Alunos) Curso/Ano;
(Servidores) Setor;
RG;
Título da fotografia;
Fotografia (Formato JPEG - 1200/800 pixels);
Autorização de uso de imagem preenchida, assinada e escaneada em formato
PDF (conforme ANEXO I);
CAPÍTULO V - DOS DIREITOS AUTORAIS

A comprovação de autoria da imagem é de responsabilidade do (a) candidato (a). As
imagens inscritas poderão fazer parte do banco de imagens científicas e tecnológicas do
IFPR Campus Irati, mediante autorização (ANEXOS I). As imagens poderão ser objeto
de reprodução total ou parcial para fins de divulgação científica, sem fins lucrativos,
onde constarão os dados dos autores. Fica estabelecida com os (as) vencedores (as),
autores (as) das imagens premiadas a assinatura da declaração de cessão dos Direitos
Autorais para uso pleno da imagem pelo IFPR– Campus Irati e o direito de mencionar,
sempre que necessário, a autoria da imagem, para fins de divulgação ou comprovação
de capacidade técnica. No caso de o candidato ser menor de 18 anos, o seu responsável
legal deverá assinar a declaração de cessão de uso da imagem.
CAPÍTULO VI - DA SELEÇÃO
As fotografias serão selecionadas de acordo com os seguintes critérios:

1. Adequação ao Tema
2. Criatividade
3. Qualidade Técnica
Na primeira etapa serão selecionadas 15 fotografias em cada uma das categorias
totalizando 30 candidatos selecionados, na segunda etapa serão selecionadas 10
fotografias de cada uma das categorias, totalizando 20 candidatos selecionados e na
terceira etapa serão selecionadas 6 fotografias de cada categoria totalizando 12
candidatos. Na quarta etapa todas as fotografias selecionadas nas etapas anteriores serão
novamente avaliadas e serão selecionadas 4 fotografias de cada categoria, totalizando 8
candidatos. Na quinta etapa as fotografias selecionadas serão expostas nas dependências
do campus para que todos os alunos e servidores possam votar na melhor fotografia.
Nesta etapa será escolhida apenas uma fotografia.
CAPÍTULO VII - DAS ETAPAS E DAS ESPECIFICAÇÕES
1ª ETAPA:
Tema: Entre ruas e cores - a alma da cidade de Irati.
Categorias: Colorida e P&B
Período para envio das fotografias: 26 a 29 de setembro de 2016
Membro externo da comissão julgadora: Fernando Kovalski – Fotógrafo - Irati – PR
e Cesar Delong – Fotógrafo – Irati-PR
Período de análise e julgamento: 29 e 30 de setembro de 2016
Divulgação dos selecionados: 30 de setembro de 2016
Premiação: Participação em uma “Oficina de Fotografia Básica” no dia 04 de outubro
de 2016 nas dependências do IFPR - campus Irati com duração e certificação de 4 horas.

2ªETAPA:
Tema: Cotidiano IFPR – a sensibilidade traduzida em imagem.
Categorias: Colorida e P&B
Período para envio das fotografias: 09 a 11 de outubro de 2016
Membro externo da comissão julgadora: Scheyla Horst – Jornalista - GuarapuavaPR e Felipe Carvalho – Fotógrafo e Assessor de Imprensa – Irati -PR

Período de análise e julgamento: 13 e 14 de outubro de 2016
Divulgação dos selecionados: 17 de outubro de 2016
Premiação: Participação em uma oficina de Fotojornalismo a realizar-se no dia 18 de
outubro de 2016 nas dependências do IFPR - campus Irati com duração e certificação de
4 horas.

3ª ETAPA:
Tema: Retratos da vida – percepções sobre a passagem do tempo.
Categorias: Colorida e P&B
Período para envio das fotografias: 01 a 04 de novembro de 2016
Membros externos da comissão julgadora: Lex Kozlik – Fotógrafo - Curitiba – PR e
Cynthia Inglez – Fotógrafa – Irati – PR
Período de análise e julgamento: 07 a 09 de novembro de 2016
Divulgação dos selecionados: 09 de novembro de 2016
Premiação: Participação em um curso básico de Photoshop a realizar-se no dia 10 de
novembro nas dependências do IFPR - campus Irati. Duração e certificação de 4 horas.

4ª ETAPA
Período de análise e julgamento: 09 de novembro de 2016
Divulgação do resultado final: 09 de novembro de 2016
Premiação: Visita técnica a Escola Portfólio, visita guiada ao Museu Oscar Niemeyer –
MOM e ao Museu da Fotografia no dia 02 de dezembro de 2016 em Curitiba – PR.

5ª ETAPA
Período de exposição e votação: 10 a 16 de novembro de 2016
Divulgação do resultado final: 30 de novembro de 2016
Premiação: Divulgação da fotografia nas mídias eletrônicas do IFPR, no boletim
interno e nas mídias impressas do município de Irati-PR.

CAPÍTULO VIII - DA DIVULGAÇÃO DA FOTOGRAFIA VENCEDORA
A fotografia vencedora será ampliada e afixada no hall de entrada do IFPR – Campus
Irati, divulgada no site institucional, no Boletim Interno do campus, na fanpage do IFPR
e em veículos de mídia impressa da cidade de Irati.

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Este regulamento dispõe sobre as normas gerais do concurso. Os candidatos assumem
toda a responsabilidade pela participação no mesmo e autorizam a posterior utilização
das imagens em materiais de divulgação do IFPR – campus Irati. Não será permitido
aos candidatos concorrerem com mais de uma fotografia por etapa do concurso. Os
casos omissos neste regulamento e quaisquer dúvidas que ocorram durante o transcorrer
do concurso serão resolvidos exclusivamente pela Comissão Organizadora em caráter
final e indiscutível. Possíveis alterações nas datas das etapas do concurso serão
devidamente informadas com antecedência

Irati, 25 de agosto de 2016.

______________________________________________
Prof.ª. Maressa Macedo
Presidente da Comissão Organizadora

ANEXO I
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, ____________________________________________, portador da cédula de
identidade RG nº.__________________ , inscrito no CPF/MF sob nº
_________________________________, nacionalidade ________________, estado
civil
________________
residente
à
Av/Rua
___________________________________ , nº. _________, município de
________________, estado, ____________ AUTORIZO o uso da fotografia intitulada
_____________________________________________ em todo e qualquer material
produzido pelo Instituto Federal do Paraná, sejam essas destinadas à divulgação ao
público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso
da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior.

Irati, dia _____ de ______________ de 2016.

(assinatura)

