SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

REGULAMENTO DO 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO
I FOTO EXT
1. OBJETIVO
1.1 Compor o banco de imagens da Pró-Reitoria de Extensão do IFAM e selecionar imagens
de ações de extensão para a capa da 6ª Edição da Nexus – Revista de Extensão do IFAM.
2. TEMA
2.1 O tema deste concurso é “Olhares da Extensão”.
2.2 As fotografias deverão retratar ações extensão de diferentes formas e/ou ângulos,
demonstrando a relação dialógica entre comunidade e instituição.
3. DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 Podem participar do concurso servidores e estudantes regularmente matriculados em
cursos presenciais ou semi- presenciais (EaD) do IFAM.
4. FOTOS
4.1 As fotos devem retratar ações de extensão desenvolvidas pelos Campi deste Instituto e
deverão atender ao tema do concurso.
4.2 As fotos podem receber tratamentos de luz, contraste, cor, matiz e enquadramento.
4.3 Não serão consideradas as fotos com manipulação de imagem (retirar ou deslocar
objetos, por exemplo).
4.4 Não serão admitidas montagens de fotos.
4.5 As imagens devem ter resolução mínima de 1.800 x 1.200 pixels ou 2.1 megapixels, com a
dimensão de 10x15 cm.
4.6 Caso a foto inscrita contenha pessoas passíveis de serem identificadas, o participante
deve enviar o documento de “Autorização de uso de imagem” (anexo I) devidamente
preenchido e assinado pelo indivíduo que aparece na foto.
4.7 Todas as fotos encaminhadas deverão ter uma descrição da atividade de extensão que é
retratada.
4.8 As fotos selecionadas serão postadas na página da PROEX no facebook e no Instragam
“Conexão Proex”, devendo o participante seguir as páginas e marcar três amigos na
postagem do concurso.
5.

INSCRIÇÕES

5.1 Cada participante poderá concorrer com apenas uma foto, devendo o mesmo:
5.1.1 Preencher o formulário de inscrição através do link abaixo:
https://goo.gl/forms/2y1kpcjUeqih0yU73.
5.1.2 Enviar a fotografia juntamente com o anexo I - Autorização de uso de imagem (no
caso de foto com pessoas passíveis de serem identificadas) para o e-mail
fotoext.proex@ifam.edu.br.
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6. AVALIAÇÃO DAS FOTOS
6.1 As fotos serão julgadas a partir de três critérios:




Qualidade técnica: definição, contraste, brilho, saturação, iluminação e resolução;
Qualidade artística: composição, enquadramento, impacto e originalidade;
Adequação ao tema: capacidade de representar uma ação de extensão, ou seja, fazer
parte de um programa, projeto, evento, curso, ou outras ações de extensão.

6.2 As fotos selecionadas serão classificadas em ordem crescente.
6.3 Em caso de empate, será considerada a maior média de notas de qualidade artística.
Ainda assim, se houver empate, o critério considerado para desempate será a qualidade
técnica.
6.4 As fotografias serão selecionadas por uma comissão julgadora que terá por membros
Servidores da PROEX e da Comunicação Social do IFAM.
7. PREMIAÇÃO
7.1 As oitos primeiras fotos selecionadas comporão a capa da 6ª Edição da Nexus – Revista
de Extensão do IFAM;
7.2 As dez primeiras fotos selecionadas receberão certificados de honra ao mérito;
7.3 Todos os selecionados receberão atestado de participação no concurso.
8. CRONOGRAMA

9.

Lançamento do Concurso

28.08.2017

Período de inscrição

28.08 a 28.09.2017

Período de avaliação

02.10 a 06.10.2017

Divulgação do resultado final

09.10.2017

DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A comprovação da autoria da imagem é de responsabilidade do participante que
inscrever a foto.
9.2 Ao se inscrever no concurso, o candidato aceita tacitamente os termos deste
regulamento.
9.3 A inscrição também implica a cessão dos direitos de imagem (da foto enviada) ao
IFAM.
9.4 Os casos omissos serão resolvidos pela equipe de organização do concurso.

Sandra Magni Darwich
Pró-Reitora de Extensão
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ANEXO I
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Pelo presente documento, autorizo o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas a divulgar, utilizar e dispor, por tempo indeterminado, na íntegra ou
em partes, e sem que isto implique ônus para a instituição, a minha imagem (fotografia) para
finalidades institucionais, educativas, informativas, publicitárias, técnicas e culturais.

Nome:
Responsável legal (caso seja menor de idade):

Endereço:
Telefone:
RG:

CPF:

E-mail:
Curso/turma ou setor em que trabalha:

Assinatura

Caso seja menor de idade:

Assinatura do responsável legal

RG e CPF do responsável legal

