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1.APRESENTAÇÃO

O concurso de fotografias:  “Campus Catu – Cem Anos de História Formando Pessoas”, é
uma atividade que integra a comemoração dos 100 anos da federalização do Campus Catu. Esta
iniciativa tem como objetivo, não só valorizar a paisagem, pessoas e cenas do nosso Campus,
mas também incentivar o exercício da criatividade e a utilização positiva de tecnologias móveis
tais como os smartphones, tão comuns na atualidade.

2.PÚBLICO-ALVO

Estudantes regularmente matriculados no IF Baiano Campus Catu.

3.REGULAMENTO

3.1.Este concurso visa valorizar a paisagem, pessoas e cenas do nosso campus, incentivar o
exercício da criatividade e a utilização positiva de tecnologias móveis tais como os smartphones,
tão comuns na atualidade.  Logo,  serão objeto de apreciação neste concurso:  fotografias que
tenham como temática APENAS :
a) Pessoas, cenas e paisagens do IF Baiano Campus Catu.

3.2.Especificações

As fotos devem ter sido tiradas SOMENTE por meio de smartphones de quaisquer marcas ou
modelos;
As fotos devem ter sido tiradas pelo participante;
Os participantes do concurso devem ser estudantes regularmente matriculados no IF Baiano
Campus Catu;
As fotos devem ser recentes. (entende-se por foto recente, as que foram tiradas no mês de
Agosto de 2018 entre os dias 01/08 a 20/08);
As fotos devem ter resolução/tamanho acima de 1 MP (1 megapixel);
Toda foto deve ter um título atribuído pelo autor;
Cada proponente terá direito de participar com, no máximo, 3 fotos claramente diferentes.

3.3 Participação:

O autor das fotos deve enviar as imagens para o e-mail: concursodefotografiacatu@gmail.com até o
dia 21 de agosto.
Os formatos aceitos são: JPEG ou PNG.
O  assunto  do  e-mail  deve  conter:  CONCURSO  DE  FOTOGRAFIA:  NOME-SERIE-TURMA-
CURSO
exemplo: CONCURSO DE FOTOGRAFIA: João da Silva – 1º ano C – Alimentos

No corpo do e-mail o autor deve inserir os seguintes dados:
Nome completo
Série-turma-curso
Nome da foto
Data de produção da foto
Modelo do aparelho utilizado para produção da foto.

Exemplo:
João da Silva
1º ano C – curso Técnico em Alimentos
Foto: Pôr do Sol no Campus
Data de produção: 01/08/2018
Aparelho: smartphone LG K10



4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

A avaliação das fotos será feita pela equipe organizadora do evento de comemoração de
Cem anos do Campus Catu e obedecerá aos seguintes critérios:

a) Pertinência do tema da foto;
b) Atendimento aos requisitos para participação no concurso de acordo com o item 3.2

deste regulamento;
c) Criatividade da Imagem;
d) Relação título e imagem produzida;
e) Qualidade da imagem: foco, tamanho/resolução, disposição dos elementos da foto.
 Cada item listado deverá ter valor de 10 pontos. A foto que obter a nota 50 terá a avaliação

máxima e será considerada vencedora.

5. PREMIAÇÃO

 A fotografia que receber a nota 50 será considerada vencedora do concurso, será exposta
nos ambientes virtuais ligados ao Campus e também será premiada com a coleção Crônicas de
Gelo e Fogo do autor George.R.R. Martin, composta por 5 livros que inspiraram a aclamada série
da HBO Game of Thrones. As fotos bem avaliadas também serão expostas no campus para que
todos possam apreciar o trabalho de arte visual  dos participantes.  A cerimônia de premiação
ocorrerá no dia 23 de Agosto as 17horas.


