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SEGUNDA MOSTRA DE FOTOGRAFIA DA SEMANA CULTURAL-  

IFAM/CMC 2018 

 

 

Regulamento 

 

 

Organizador 

 
A 2ª Mostra de Fotografia é um concurso e exposição de fotografia, integrante da 
Semana Cultural do IFAM/CMC 2018, de âmbito local, organizada pelos seguintes 
departamentos/ coordenações: CEB/ DAEF/DIREN/DIREC. 
 

Participação 

 
A 2ª Mostra de Fotografia está aberta para os alunos do Ensino Médio Integrado dos 
cursos existentes no IFAM/CMC, segundo os seguintes critérios: 

1. Não estar reprovado em mais de duas disciplinas, conforme o Inciso VI, do 
artigo 151, Resolução 94; 

2. Não tenham recebido sanções ou penalidades descritas no artigo 246, da 
Resolução 94. 
As inscrições devem ser originadas como fotografias (imagens capturadas de objetos 
por sensibilidade à luz) feitas pelo participante em emulsão fotográfica ou adquiridas 
digitalmente.  

3. Os trabalhos  enviados deverão ser de autoria do próprio participante. Devem 
ser originadas como fotografias (imagens capturadas de objetos por 
sensibilidade à luz) e não poderão conter nudez total e/ou parcial, referência à 
pedofilia, palavras, gestos ou imagens que incitem a violência, contrárias à 
moral e aos bons costumes, palavras de baixo calão, palavrões ou ofensas ao 
nome ou à moral de qualquer pessoa.  

4. Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas as fotografias que 
fizerem referências desonrosas a pessoas, locais, obras culturais ou quaisquer 
outras protegidas por direitos autorais. 

5. Igualmente, as fotografias que demonstrarem qualquer tipo de discriminação 
por conta de religião, política, raça, cor, sexo, nacionalidade ou origem étnica, 
serão imediatamente desclassificadas desta Promoção.  

6. As fotografias que envolverem terceiros, que não o participante, pressupõe que este 

providencie a devida autorização de uso, não sendo o IFAM/CMC responsável por 

este uso e/ou citação  
 
Não há restrições, exceto conforme descrito nas regras e definições 
específicas. 
O participante deve apresentar até quatro trabalhos, inéditos e de sua autoria, 
de acordo com as seções estabelecidas. Somente um de cada. 
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O participante permite que os organizadores reproduzam todo ou parte do material 
inserido gratuitamente para publicação e/ou exibição em mídias relacionadas ao 
concurso e a exposição. Isso pode incluir postagem em um site ou rede social.  
As imagens podem ser tratadas, quer digitalmente ou de outra forma estando sujeitas 
a restrições próprias da categoria. É obrigatório deixar os dados EXIF (metadados) 
intactos nos arquivos enviados, a fim de facilitar eventuais investigações.  
 
Observação importante: o participante ao realizar a pré-inscrição, deve fazer o 
upload (envio) da foto para um dos e-mails dos organizadores e preencher todos os 
requisitos para que sua participação seja efetivada. O participante que fizer o 
cadastro e não preencher todos os requisitos para a sua participação poderá, a 
critério da organização do concurso, ter cancelada a inscrição. 

 

Seções ou Categorias 

 
A 2ª Mostra de Fotografia da Semana Cultural IFAM/CMC 2018  conta com 02 seções 
ou categorias com o envio de arquivo fotográfico digital. O candidato poderá se 
inscrever e enviar somente 04 ( quatro fotos ) – sendo apenas 02 fotos por seção:  
• A invisibilidade social - cor ou monocromática 
• A imigração para a Cidade de Manaus – cor ou monocromática 

 
 
 

Calendário 

 
Início das inscrições: 24/07/2018 

Término das inscrições: 17/08/2018 
Julgamento: 08.09.2018 a 19.09.2018 
Resultado e Notificação: 21.09.2018 
Data da Exposição: 17.09.2018 a 22.09.2018  
 

 

Identificação dos trabalhos 

 
Para participar da 2ª Mostra de Fotografia da Semana Cultural IFAM/CMC 2018, os 
autores submeterão os trabalhos em preto e branco ou em cores. 
O número máximo de fotografias é de 04 fotos por autor (02 fotos por seção). Nenhum 
título ou identificação do autor deve ser escrito em qualquer lugar na face da 
imagem. Nem mesmo datas produzidas pela câmera fotográfica. As duas imagens de 
um participante serão avaliadas por todos os julgadores daquela seção.  
As fotografias devem ser submetidas em formato digital, com um tamanho superior de 
13 Megapixels – 200 dpi para fotos horizontais e verticais do lado maior em arquivo 
jpg e espaço de cor RGB com tamanho máximo do arquivo de 4 Mb, através de up load 
do arquivo, que deve ser nomeado com o próprio título da foto. Os títulos não podem 
ser repetidos e todas as fotos devem ter título.  
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Submissão dos Trabalhos 

 
As fotografias dos autores serão submetidas da seguinte forma: upload dos arquivos 
para um dos organizadores, observando o mínimo e o máximo de MB, presentes em 
Identificação dos trabalhos, e preenchimento da ficha de inscrição ( Anexo I). 
 
 
 

Avaliação dos trabalhos e corpo de avaliadores 

 
A avaliação será realizada por julgadores internos e externos que submeterão as fotos 
seguindo as definições e critérios estabelecidos neste regulamento. Auferindo notas as 
todas as fotos submetidas neste certame.  
Os parâmetros que serão utilizados pelos profissionais que efetuarão o julgamento e 
escolha da melhor fotografia de cada uma das 2 (duas) Categorias, 
serão originalidade, criatividade e aderência ao tema.  
 
 

Prêmios e aceitações 

 
No concurso da 2ª Mostra de Fotografia da Semana Cultural IFAM/CMC 2018 será 
concedido os seguintes prêmios para cada seção ou categoria, além do que, ensejará 
a pontuação correspondente ao curso ao qual representa. Os prêmios serão os 
seguintes:  
 
- Seção -  A invisibilidade social - cor  : 
 
• 01 Medalha de Ouro 
• 01 Medalha de Prata 
• 01 Medalha de Bronze 

 
- Seção - A invisibilidade social - monocromática: 
 
• 01 Medalha de Ouro 
• 01 Medalha de Prata 
• 01 Medalha de Bronze 

 
Seção -  A imigração para a Cidade de Manaus - cor: 
• 01 Medalha de Ouro 
• 01 Medalha de Prata 
• 01 Medalha de Bronze 

 
Seção - A imigração para a Cidade de Manaus - monocromática: 
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• 01 Medalha de Ouro 
• 01 Medalha de Prata 
• 01 Medalha de Bronze 

 
 
Cada autor só poderá receber um prêmio por seção, garantindo assim a distribuição e 
pulverização da premiação entre os participantes dos diversos Cursos do 
IFAM/CMC. Os ganhadores garantirão suas respectivas pontuações para o seu curso de 
origem. 
A pontuação das medalhas será: 
- Medalha de ouro – 1.000 pontos 

- Medalha de prata- 700 pontos 

- Medalha de bronze – 400 pontos 

 
- A critério da comissão julgadora poderá haver um acréscimo no número de prêmios 
deste concurso, assim como menções honrosas. 

 
Contato 

 
Organizadores:  
Profa. Sandra Maria Lima Xavier – e-mail: sandra.lima@ifam.edu.br 

Profa.  Maria de Jesus Ferreira Saraiva – e-mail: maria.saraiva@ifam.edu.br 

Prof.   Wallace Lira – wallace.lira@ifam.edu.br 

 
 


