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PROJETO DE EXTENSÃO  
 

EDITAL  CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Tema: “OLHAR FOTOGRÁFICO” 

 
1 OBJETIVO: 

O objetivo do I Concurso de Fotografia do Imesb - Instituto Municipal de Ensino 

de Bebedouro “Olhar Fotográfico” é efetuar o registro do cotidiano durante o 

período de pandemia, bem como promover uma exposição virtual das melhores 

fotos, conforme as categorias: cenas do cotidiano e paisagens da janela. 

 

2 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:  
 

A) Poderão participar do concurso discentes matriculados, colaboradores e 

educadores do IMESB; assim como a sociedade em geral que possua interesse 

pela arte fotográfica; 

B) É vedada a participação dos organizadores do concurso. 

 

 

3 DAS INSCRIÇÕES: 

C) A inscrição será efetivada mediante o preenchimento do formulário de inscrição, 

no qual deverá também ser anexado a fotografia, por meio digital através do link 

https://forms.gle/9YhL5FVxyWwkCbfW8  

D)  O prazo de inscrições é de 29 de junho de 2020 a 28 de agosto de 2020.  

E) No ato de entrega da fotografia à comissão, o candidato assegura sua 

participação no concurso desde que atenda aos itens deste edital. 

F) A comissão organizadora do concurso poderá deixar de analisar as 

fotografias que não apresentarem os requisitos previstos e eliminar 

concorrentes que não apresentarem os dados pessoais solicitados. 

G) Os campos matrícula, curso e período da ficha de inscrição são destinados 

apenas aos discentes matriculados no IMESB. 

http://www.imesb.br/
https://forms.gle/9YhL5FVxyWwkCbfW8
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4 DO CONCURSO: 

H) As fotografias inscritas deverão ser inéditas e fazer referência ao tema 

“Olhar Fotográfico” relativo à cenas do cotidiano e paisagens da janela. 

I) A participação no concurso é individual e somente poderá participar com uma 

fotografia tirada no celular. 

J)  O candidato deverá enviar uma declaração de direito de uso de imagem de 

terceiro, modelo anexo II, para o email auimesb@gmail.com. 

K) Não serão aceitas fotografias com propagandas de produtos, desonrosas, 

eróticas, sexuais e discriminatórias. 

L) Os participantes do concurso devem necessariamente seguir o perfil no 

Instagram do Curso de Arquitetura e Urbanismo do IMESB-VC  e do IMESB-VC, 

sendo eles, @auimesb e @imesbvc, respectivamente. 

M) A comissão de avaliação será composta por sete docentes do IMESB que 

observarão e analisarão as fotografias conforme Anexo I. Estes não poderão 

participar do concurso. As fotos devem atender ao critério de coerência com o 

tema proposto, originalidade, qualidade da foto e emoção captada pela foto. 

N) A exposição das fotografias ocorrerá no Instagram do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo do IMESB-VC, @auimesb durante o mês de setembro de 2020. 

O) Todos os participantes receberão certificado de participação do Concurso 

incluindo 8 horas de atividades complementares e as melhores fotos serão 

expostas no Instagram do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

P) O primeiro colocado receberá no endereço cadastrado na inscrição um 

óculos de realidade virtual. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Q) A inscrição no concurso e apresentação das fotografias implicam na 

aceitação dos termos deste edital. 

R) As fotografias não serão devolvidas e passarão a pertencer ao projeto de 

Extensão do IMESB que poderá fazer uso como desejar. 

S) A utilização da imagem de terceiros na fotografia é de responsabilidade do 

participante que inscreveu a foto no concurso. 

http://www.imesb.br/
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Bebedouro,  de  de 2020. 

 
 

A comissão organizadora 

http://www.imesb.br/
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ANEXO I 

Concurso de Fotografia “Olhar Fotográfico” 

FICHA DE ANALISE E AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO / NOTA 

1. Coerência com o tema 1 - 10  

2. Originalidade 1 – 10  

3. Qualidade da foto 1 – 10  

4. Emoção captada pela 

foto 

1 – 10  

5. Adequação ao layout 1 – 10  

Soma total  

 
Nome do autor:     

Curso:   

Período:    

http://www.imesb.br/
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ANEXO II 

 

 

Eu______________________________________________________________

__________________________, autorizo o IMESB - Instituto Municipal de 

Ensino Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” a utilizar a imagem da foto 

________________________________________________________________ 

na divulgação de materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos, sem fins 

lucrativos. O material é de minha autoria e pode ser utilizado por tempo 

indeterminado. 

Por meio desta autorização, eu libero o IMESB, acima citado, seus representantes 

legais ou fornecedores, de futuros processos e queixas por violação de 

privacidade ou de direito de propriedade que eu poderia ter em relação a tal 

produção. 

Título do programa ou projeto de extensão: “OLHAR FOTOGRÁFICO” 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CONTATO: 

DATA DE NASCIMENTO: 

CPF: 

LOCAL E DATA: 

ASSINATURA: 

http://www.imesb.br/

