CONCURSO DE FOTOGRAFIA - ICEA 20 ANOS
EDITAL
O concurso de fotografia, instrumento deste edital, é destinado à comunidade acadêmica do
ICEA. Seu objetivo é incentivar as pessoas ocupantes do espaço acadêmico a registrar seus
olhares do campus, que comemora 20 anos. As regras para participação no concurso são:
Art. 1º O concurso é restrito à comunidade acadêmica do ICEA.
Parágrafo único: São membros da comunidade acadêmica do ICEA todas as pessoas
que atuam no campus da UFOP em João Monlevade:
I - Servidores técnico-administrativos.
II - Docentes.
III - Discentes.
IV - Funcionários terceirizados.
V - Anistiados.
Art. 2º A participação ocorrerá por meio do Instagram, o qual:
§1º O participante deverá postar a foto em seu perfil que deverá ser público.
§2º O participante deverá seguir o perfil @icea.ufop.
§3º A fotografia postada deverá marcar o perfil @icea.ufop e utilizar as hashtags
#SouICEA e #concursoICEA20anos na legenda.

Art. 3º Dos critérios de desclassificação:
§1º Só serão válidas fotografias do ano 2022.
§2º Não serão aceitas fotografias plagiadas.
§3º Não serão aceitas fotografias com imagens inapropriadas ou desrespeitosas.

Art. 4º - Cada participante concorrerá com somente uma foto.

Parágrafo único. Caso o participante poste mais de uma foto, apenas a primeira será
considerada para avaliação.

Art. 5º - Sobre a avaliação:
§1º A comissão julgadora será composta por: Um fotógrafo da cidade, um fotógrafo
da UFOP, um docente, um técnico e um discente do ICEA a serem definidos pela equipe
organizadora do concurso.
§2º A comissão julgadora decidirá as 8 fotos semifinalistas.
I - As fotos finalistas e a campeã serão definidas por voto popular através do perfil
@icea.ufop.
II - A votação será por meio dos stories.
a) Será computado apenas 1 voto por perfil.
b) Vence a foto que tiver o maior número de votos.
Art. 6º - Sobre a premiação:
I - 1º lugar: R$ 1000,00.
II - 2º lugar: R$ 700,00.
III - 3º lugar: R$ 500,00.
IV - 4º lugar: R$ 300,00.
Art. 7º - Cronograma:
I - 09 de junho a 26 de agosto - Período de participação.
II - 3 de setembro - Divulgação no Instagram @icea.ufop das fotos finalistas.
III - 10 e 11 de setembro - Semifinal com 8 fotos.
IV - 17 de setembro - Final com 4 fotos.
V - 22 de setembro - Premiação dos vencedores na cerimônia de aniversário do ICEA.
Art. 8º - Todas as fotos não desclassificadas passarão na cerimônia do dia 22 de
setembro.
Art. 9º - Casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do Concurso.

João Monlevade, 09 de junho de 2022.
Anna Theresa Carlos dos Santos (Discente)
Gabriela Alves Aranda (Discente)
Lucinéia Souza Maia (Docente)

