I Concurso fotográfico do CEEJA “Futuro Sustentável do nosso planeta”
REGULAMENTO-2019
1.

OBJETIVO DO CONCURSO
O I Concurso fotográfico “Futuro sustentável do nosso planeta”, a ser realizado
pelo CEEJA Max Dadá Gallizzi, em 2019, busca despertar e ampliar o olhar de toda
a comunidade escolar para questões ambientais sustentáveis, como clima, água,
consumo consciente etc. Uma boa dica para se inspirar no tema é consultar a
Agenda 2030 da ONU, constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

2. CRONOGRAMA
As inscrições são gratuitas

Inscrições das fotos: 22 de abril a 15 de maio de 2019
Seleção das fotos pelos especialistas: 17 de maio de 2019
Votação dos finalistas realizada pelo júri popular: 20 de maio a 05 de junho de
2019
Resultado do concurso: 06 de junho de 2019.
3. QUEM PODE PARTICIPAR
Podem participar alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio do Centro
Estadual de Educação de Jovens e Adultos “CEEJA Max Dadá Gallizzi”. Cada
participante será o autor, ou seja, o proprietário do trabalho criado. Entende-se
por autor/proprietário a pessoa que tirou a foto e é dona da imagem, isto é, detém
os direitos sobre ela. Por isso, o participante deve ser autêntico. Ele mesmo deve
tirar suas fotos.
Observação: Todas as fotografias participantes do concurso cedem todos os
direitos de imagem e uso ao CEEJA Max Dadá Gallizzi.
O aluno deve atender ao tema “Futuro sustentável do nosso planeta”

4. COMO PARTICIPAR
Os alunos(as) interessados em participar, devem enviar uma fotografia inédita
para o concurso, por meio do e-mail da coordenação pedagógica (e-mail:
ceejamaxdadagallizzi@gmail.com).
As fotos devem ser digitais ou digitalizadas (escaneadas), podendo ser realizada
com qualquer instrumento de captura de imagem, como: câmera fotográfica
digital ou analógica, pin-hole, dispositivo fotográfico de celular, entre outros.
Entende-se por inédita a fotografia pertencente ao autor/proprietário e que nunca
tenha sido premiada ou agraciada com menção honrosa em outro concurso. As
fotos devem ter resolução mínima de 100 dpi, largura mínima de 1 mil pixels e

tamanho máximo de 3 megabytes. A foto enviada deve ser acompanhada por
informações básicas:
Nome completo de quem fez a foto
Cidade e estado (onde reside)
Telefone e e-mail de contato
Título da foto
Legenda que deve demonstrar a intenção da foto (o que a foto mostra), com
máximo de 140 caracteres, incluindo a data e o local em que a foto foi feita. Cada
pessoa pode participar apenas uma vez, ou seja, cada pessoa pode submeter
apenas 1 (uma) foto no concurso. As informações acima serão validadas e caso
sejam confirmadas como não verdadeiras, o participante será desclassificado. A
mesma pena pode ser aplicada caso não seja enviada alguma dessas informações.
5. ACESSO AO FORMULÁRIO DE ENVIO DE IMAGEM
Ao assinalar a confirmação da leitura do regulamento, o participante compromete
a enviar apenas a fotografia que esteja de acordo com as condições e os termos
aqui apresentados e assume total responsabilidade por qualquer tipo de problema
decorrente da utilização de sua fotografia e de seu respectivo texto descritivo
(legenda). O participante declara, desde já, ser responsável pela autoria da foto
encaminhada e que ela não constitui plágio ou qualquer outra forma de
apropriação autoral vedada pela lei, assumindo inteira responsabilidade por
eventuais reproduções de trabalhos de terceiros. O CEEJA Max Dadá Gallizzi não se
responsabilizará pela autenticidade dos dados fornecidos pelo participante, ou
pelo fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou incompletas, que
impossibilitem a entrega do prêmio. A informação de dados falsos ou o envio de
fotos de autoria de terceiros implica em eliminação do concurso. As fotos enviadas
serão publicadas no site da escola (https://www.ceejamax.com/)
O envio das fotos deverá ser feito exclusivamente por meio do e-mail
(ceejamaxdadagallizzi@gmail.com), conforme prazo estabelecido no cronograma.
Para enviá-las, o participante deverá aceitar as normas deste regulamento,
preencher corretamente todos os seus dados, anexar sua fotografia e o registro de
autoria da fotografia enviada. Somente serão aceitas inscrições feitas segundo as
condições aqui descritas e durante o período de inscrição especificado acima. As
inscrições ou o envio das fotos por qualquer outro meio que não seja o citado
acima serão desconsideradas.
A inscrição será realizada na sala 10: Ciências/Biologia e Química
6. COMO SERÁ A SELEÇÃO
Os trabalhos recebidos serão analisados por uma equipe formada por especialistas
em Arte, Fotografia e Biologia. Essa equipe terá a responsabilidade de selecionar
as fotografias (nº de fotos = 20)

7. VOTAÇÃO POPULAR
As fotos finalistas selecionadas pela comissão do concurso serão submetidas
também à votação de um júri popular, que será formado por estudantes,
professores, equipe de gestão e supervisor que integram a comunidade escolar do
CEEJA Max Dadá Gallizzi.
Ao divulgar as fotografias classificadas, o portal as publicará em uma exposição
virtual e numa exposição física. A decisão final dos vencedores no concurso ficará
a critério da comissão de especialista. Essa decisão é irrevogável, mas considerará
a opinião pública, por meio de votação popular.
8. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Serão excluídas do concurso as fotos que não respeitarem as normas apresentadas
neste regulamento e/ou que se enquadrarem nos seguintes casos: Imagem
protegida pelas leis de propriedade intelectual ou pelos direitos de privacidade e
publicidade; Fotografia que não seja inédita, isto é, que tenha sido publicada em
qualquer meio de comunicação (revista, livro, jornal, Internet, etc.); Conteúdo
obsceno, ofensivo, calunioso, difamatório ou proibido por lei; Fotografias
inadequadas, com baixa qualidade, descrição insuficiente ou que, por qualquer
motivo, estejam fora dos padrões exigidos; Fotografia que não se enquadre nas
duas modalidades do concurso; Participantes não pertencentes à escola CEEJA
Max Dadá Gallizzi.
9. DA SELEÇÃO DOS VENCEDORES
As fotos inscritas de acordo com este regulamento serão apreciadas por comissão
julgadora formada por profissionais ligados à Arte, Fotografia e Biologia. Para a escolha
dos vencedores, a comissão julgadora levará em consideração os seguintes critérios:
Adequação à proposta do concurso – estar de acordo com as condições descritas
e ao tema “Futuro sustentável do nosso planeta” do concurso (critério de
permanência no concurso);
Apropriação de conceitos artísticos – originalidade na abordagem do tema,
destacando os elementos artísticos – critério artístico/estético;
Qualidade técnica da foto – escolha e uso dos elementos visuais, adequação dos
elementos e materiais utilizados na composição da fotografia: qualidade da foto,
nitidez, foco, exposição de luz, enquadramento, contrastes de cor/sombra,
texturas, visual, formas, etc.
– critério de avaliação técnica;
- Voto Júri popular - maioria de votos.
O resultado do concurso será divulgado no dia 06 de junho de 2019, na escola.

9. DA PREMIAÇÃO
A decisão final sobre a melhor foto é inquestionável e irrecorrível. As fotos
premiadas poderão ser publicadas em qualquer equipamento de divulgação da
Secretaria Estadual da Educação SEEDSP.
1º lugar - Medalha + 1 camiseta do CEEJA
2º lugar - Medalha+ 1 camiseta do CEEJA
3º lugar - Medalha + 1 camiseta do CEEJA

