
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO UNIVALI 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO 

ITAJAÍ PARA PAIS 

 

REGULAMENTO 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1 Premiar as três melhores fotografias e promover a interação Família e 

Escola. 

 

2. DO TEMA 

2.1 -  O tema é VIDA QUE SEGUE. Com este tema, espera-se que seja 

representado via fotografia o que lhe retrata esperança e resiliência.  

 

3. DA FOTOGRAFIA 

 

3.1. Serão aceitas e avaliadas apenas as fotografias que contemplem o tema 

proposto neste edital. 

 

3.2. As imagens devem ser registradas exclusivamente pelos pais ou 

responsáveis inscritos para o concurso, não podendo haver a colaboração de 

outras pessoas neste processo. 

 

3.3. A fotografia deve ser de uso exclusivo para o concurso. 

 

3.4. A fotografia deve conter boa qualidade de imagem e resolução, deverá 

ser salva em formato .JPG, nas dimensões de 1250px X 820px (landscape), 

820px X 1250px (portrait) ou 1080px X 1080px (square), e o tamanho total do 

arquivo .JPG não poderá exceder 10MB. 

 

3.5. Será exigida originalidade da obra, não sendo permitido copiar ou fazer 

releitura de outras imagens. 

 



 

3.6. Não serão aceitas fotografias que estimulem promoção pessoal do 

participante, que remetam à publicidade ou a marcas já existentes, que possuam 

conotação ofensiva ou discriminatória, ou quaisquer características que violem 

os princípios da Administração Pública e demais direitos constitucionais. 

 

3.7. Os custos de produção do trabalho (fotografia) serão de responsabilidade 

exclusiva do participante. 

 

3.8. Respeitando o conceito da arte submetida pelo candidato, a proposta 

vencedora será emoldurada pelo Colégio de Aplicação e exposta nos corredores 

e redes sociais da instituição. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

4.1. O concurso destina-se a PAIS ou RESPONSÁVEIS de estudantes 

devidamente matriculados no Colégio de Aplicação da Univali (Campus Itajaí), 

mediante aceitação das normas deste edital. 

4.2. Os autores ou responsáveis deverão preencher o formulário de inscrição 

disponível no Google Forms até o dia 20/08/2021 (sexta-feira) e enviar a 

imagem a ser avaliada, impreterivelmente, no dia 31/08/201 (terça-feira) no e-

mail fidelis@univali.br. 

4.3.    O formulário de inscrição será postado no Material Didático da disciplina 

de Língua Portuguesa e enviado por e-mail aos estudantes e responsáveis. É 

obrigatório que o formulário seja preenchido integralmente. 

4.4.   Serão consideradas somente as informações contidas na ficha de inscrição.  

4.6. As inscrições que não atenderem aos requisitos ou ao prazo de envio da 

fotografia serão desclassificadas. 

4.7. É vedada a participação do concorrente com mais de uma fotografia e que 

não possui filho(a) devidamente matriculado(a) no Colégio de Aplicação. 



 

4.8. Considerar-se-ão inscritas as fotografias que forem enviadas 

exclusivamente dentro do prazo de participação no concurso, dia 31/08/201 

(terça-feira). 

4.9. A falta de apresentação de quaisquer dados descritos nos itens deste 

edital ou a ausência de requisitos obrigatórios da fotografia, estabelecidos no 

parágrafo 3 adiante, implicará o imediato indeferimento da inscrição. 

4.10. As inscrições são gratuitas. 

4.11. As inscrições estarão abertas no período de 11/08/2021 (quarta-feira) a 

dia 20/08/2021 (sexta-feira). 

4.12. As inscrições realizadas até o dia 20/08/2021 (sexta-feira), bem como as 

fotografias entregues no dia 31/08/201 (terça-feira), passarão pela curadoria da 

Comissão Organizadora do concurso e posteriormente encaminhados à 

Comissão Julgadora. 

 

5. DA ORGANIZAÇÃO E COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

5.1 A Comissão Organizadora será composta por membros do CAU/Itajaí. 

Sendo eles: 

 

 Arlete Steil Kumm 

 Gabriel Jose Fidelis 

 Marilia Ormeneze da Silva 

 Thais da Silva Nozari 

 

6. DA SELEÇÃO 

 

6.1. A comissão de jurados para a seleção do Concurso de Fotografia será 

formada por membros escolhidos pela Comissão Organizadora do evento. 

  

6.2. A Organização do concurso terá plena soberania para escolher os 

componentes do júri que fará a triagem prévia das fotografias e terá plena 



 

autonomia para desclassificar a imagem que não atenda às exigências previstas 

neste Regulamento. 

 

6.3.  A listagem das fotos selecionadas pela Comissão Organizadora será 

divulgada no dia 08/09/2011 (quarta-feira) através do Instagram: 

@cauitajaionline.  

 

7. DA AVALIAÇÃO E RESULTADO 

 

7.1. As fotografias submetidas ao concurso serão avaliadas e julgadas pela 

Comissão Julgadora do colégio. 

 

7.2. Após habilitação e seleção das melhores propostas, a Comissão 

Julgadora atribuirá pontuação a cada fotografia e estabelecerá classificação 

decrescente, resultante do somatório de pontos atribuídos. 

 

7.3. São critérios específicos para o julgamento dos desenhos pela Comissão 

Julgadora: 

 

7.3.1. Criatividade: a fotografia deve ser elaborada com inovação 

conceitual e técnica. 

 

7.3.2. Fidelidade ao Tema: a imagem deve estabelecer relação explícita 

a temática deste concurso “VIDA QUE SEGUE”. 

 

7.3.3. Originalidade: a fotografia deve ter desvinculação de outras já 

existentes. 

 

7.3.4. Comunicabilidade: a fotografia deve ser concisa, ter universalidade. 

A foto precisa deixar clara a ideia proposta. 

 

7.3.5. Qualidade artística: o projeto deve ter qualidade na sua elaboração. 

 



 

7.4. As fotografias serão ordenadas de acordo com a pontuação final 

decrescente (somatório das notas obtidas em cada quesito). As 4 (quatro) 

fotografias que obtiverem o maior número de pontos estarão classificados para 

a votação popular e serão divulgados no Instagram: @cauitajaionline. 

7.5. Havendo empate que impossibilite a classificação das 4 (quatro) 

fotografias habilitadas, o Presidente da Comissão Julgadora proferirá o voto de 

desempate. 

 

8. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

8.1. A Comissão Julgadora será composta por 02 (dois) orientadores 

pedagógicos, pela direção e por um membro convidado, que se destaque na 

área da fotografia artística, devendo a coordenação dos trabalhos ser exercida 

pelo presidente da Comissão Organizadora, e na sua ausência, seu suplente. 

 

9. DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

9.1. O Concurso de Fotografia premiará os vencedores do 3º ao 1º colocado. 

  

9.2. A entrega da premiação conferida aos vencedores será realizada em data 

especial, marcada pela Comissão Organizadora do Concurso que indicará os 

vencedores. Data prevista: 13/09/2011 (segunda-feira). 

A premiação será: 

1.º colocado: 04 vouchers para o Parque Beto Carrero 

2.º colocado: 04 vouchers para o Museu Oceonográfico da Univali 

3.º colocado: 02 ingressos para o Cinema. 

 

10. DO CRONOGRAMA PREVISTO 

 

10.1. Os procedimentos previstos neste Edital constam no quadro resumido 

abaixo. As datas e horários deste edital podem ser alterados a qualquer 

momento pela Comissão Organizadora, sendo previamente divulgadas no 

Instagram do CAU/Itajaí: @cauitajaionline.  



 

Datas das atividades: 

09/08/2021 e 10/08/2021 – Divulgação do concurso. 

11/08/2021 – Abertura das inscrições pelo Google Forms. 

20/08/2021– Encerramento das inscrições. 

31/08/2021 – Entrega das fotografias. 

01/09/2021 – Início da Fase de Análise e Avaliação. 

03/09/2021 – Término da Fase de Análise e Avaliação. 

08/09/2021 – Divulgação das fotografias classificadas. 

10/09/2021 – Início da Votação Popular. 

13/09/2021 – Entrega da premiação. 

 

11. DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

11.1. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do aluno/escola que 

inscrever a fotografia no concurso a observância e regularização de toda e 

qualquer questão relativa aos direitos autorais, conexos, de imagens, e nome 

envolvidos para utilizar, veicular e disponibilizar a fotografia, na abrangência 

prevista neste Edital, deve ainda, respeitar integralmente a legislação vigente e 

arcar com o pagamento respectivo, se for o caso, e isentar a Organização do 

Festival de quaisquer ônus decorrentes do descumprimento. 

 


