
 
 

REGULAMENTO GERAL 
 
 

O 3º Concurso de Arte Fotográfica do Colégio Franciscano Santo Inácio é uma realização da 
Professora Daianna Pompeu e do Laboratorista Juninho, vinculado à disciplina de Artes e à 
otimização do uso do Laboratório de Informática. 

 
1. DO OBJETIVO 
1.1. O 3º Concurso de Arte Fotográfica do Colégio Franciscano Santo Inácio tem por objetivo 
apresentar e divulgar os trabalhos fotográficos de alunos do 6º aos 9º anos do Ensino 
Fundamental e 1º anos do Ensino Médio da referida escola. 
1.2. O Concurso pretende estimular o interesse pela fotografia digital, profissional ou amadora. 
Tem caráter exclusivamente cultural e educativo, sem qualquer modalidade de sorteio, nem 
vínculo à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço e terá as inscrições abertas e 
obrigatórias (vinculadas à disciplina de Artes) para todos os alunos dos referidos anos. 

  
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições são obrigatórias aos alunos dos referidos anos, isto é, todos os alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental até os 1º anos do Ensino Médio do Colégio Franciscano Santo Inácio 
participarão com um mínimo de 1 fotografia em qualquer das 5 categorias ou o máximo de 1 
fotografia por categoria, participação esta vinculada à pontuação no conteúdo Artes ministrado 
pela professora Daianna Pompeu e constando no 1º Trimestre do ano de 2017.  
2.1.1. As fotografias devem ser enviadas para o e-mail da professora de Artes 
(daiannapompeu@gmail.com) até o dia 20 de abril de 2017.  

 
3. DA CATEGORIA E DO TEMA 
3.1. Podem ser inscritas fotografias em cinco categorias: 
3.1.1. MONTAGEM CURIOSA: colorida; nessa categoria fica livre o uso do PhotoShop ou outro 
programa que tenha como base uma fotografia digital. Entretanto, a fotografia só será aceita para 
o concurso se o personagem da montagem (em caso de montagem) for o autor da 
fotografia, ou seja, o próprio aluno; nesta categoria aceita-se também fotografias curiosas, sem 
que haja montagem ou qualquer tipo de adaptação técnica; não serão aceitas fotos com 
desenhos, enfeites, bordas ou tiradas da Internet. 
3.1.2. PAISAGEM: colorida; nessa categoria aceita-se qualquer tipo de paisagem rural, 
lembrando que o foco principal é o ambiente como um todo; inclui-se nessa categoria também 
árvores, montanhas e outros elementos naturais ou artificiais que façam parte da paisagem; 
3.1.3. CENAS DE SUA CIDADE: * preto e branco – única categoria onde as fotografias devem 
ser em preto e branco. Essa categoria busca eternizar cenas icônicas de sua cidade – Baependi, 
Caxambu, Cruzília, Aiuruoca, Serranos, Seritinga – onde apareçam pessoas que retratem a 
simplicidade do interior, moradores de rua, monumentos históricos ou pontos turísticos, casas, 
casarões, demolições, igrejas, detalhes específicos como janelas, portas, etc, em parte ou em 
sua totalidade; 
3.1.4. SELFIE COM PET: colorida - selfie com o próprio autor da foto (como o próprio nome 
indica) e um ou mais animais de estimação/doméstico; 
3.1.5. UM NOVO OLHAR PARA O COLÉGIO: colorida; fotografias que demonstrem um novo 
olhar para a escola, com ângulos diferenciados ou detalhes até então inéditos; 
3.2. As fotografias devem ser realizadas de forma digital, em câmera própria ou celular. Ajustes 
digitais são permitidos, como alteração de brilho, contraste, densidade, gama e outros. 
Manipulações digitais complexas podem ser apresentadas, mas deverá se restringir à categoria 
MONTAGEM CURIOSA; 
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4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
4.1. À Organização caberá a análise e a seleção das 10 melhores fotografias em cada categoria. 
4.2. A Comissão de Seleção será composta por no mínimo 5 (cinco) membros, fotógrafos, 
profissionais da educação e ex-alunos à convite da Organização do concurso;  
4.3. A Comissão de Seleção é soberana quanto aos méritos das suas decisões. 
4.4. Nenhum membro desta comissão poderá participar de forma alguma do concurso ou ter 
quaisquer vínculos de parentesco, profissionais ou empresariais com as proponentes. 
 
5. DA SELEÇÃO 
5.1. Serão selecionadas até 10 fotos por categoria, num total de 50 fotografias; 
5.2. É expressamente proibido o plágio de fotografias, cópias da internet, fotografias de 
fotografias, fotografias de quadros ou outras obras já impressas; 
5.3. O julgamento será aberto às salas participantes, em dia e horário ainda a ser definido junto à 
Direção da Escola, quando as 50 fotos serão apresentadas; os jurados externos participarão da 
apresentação das mesmas e, neste momento, escolherão aquelas que mais condizem com a 
proposta realizada; 

  
6. PREMIAÇÃO 
6.1. Logo em seguida o resultado será apurado e haverá a entrega dos certificados de 
participação (“Certificados de Foto Selecionada”) para os 2ºs lugares de cada categoria, bem 
como medalha e brinde para os 1ºs lugares de cada uma das categorias.  
6.2. Dos 5 primeiros lugares, será escolhida a melhor foto, cujo autor receberá como prêmio uma 
câmera digital nova.  

 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. No ato da inscrição (envio da(s) fotografia(s)), o participante aceita, implicitamente, todas as 
disposições deste regulamento. 
7.2. Os autores, ao enviar as fotos para o julgamento, autorizam a utilização de suas fotografias 
na exposição e divulgação no site do Colégio Franciscano Santo Inácio; 
7.3. A Organização não se responsabiliza por envios fora do prazo ou e-mails perdidos, 
fotografias incorretas, inválidas ou fora das normas deste regulamento. 
7.4. Os casos omissos relativos ao presente regulamento serão resolvidos pela Organização do 
Concurso: Professora Daianna Pompeu e Laboratorista Juninho. 
 
 

Baependi, 20 de março de 2017 


