
1 

 

 

 

                 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
               Ministério da Educação 

                                                       Instituto Federal de Alagoas 
                                                                       Campus Arapiraca 

 

                                                                                                                 

Edital do Concurso 
 

Arte Moderna é a fotografia, a qual nos permite refletir sobre as ações 

humanas no ambiente em todos os tempos. 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO - Campus Arapiraca/2022 

 

1. TEMÁTICA: 

A fotografia como meio de trabalhar as questões ambientais durante a releitura da 

Semana de Arte Moderna de 1922 no IFAL/Campus Arapiraca.  

2- JUSTIFICATIVA: 

Em comemoração ao Centenário da Semana da Arte Moderna de 1922, que, naquele 

momento, promoveu a ruptura com os padrões tradicionais da época sobre o conteúdo 

artístico, utilizou-se de uma linguagem não formal e buscava a valorização da realidade 

do cotidiano brasileiro, esta exposição de fotografias busca retratar as condições do 

ambiente vivido proporcionando ao público reflexões sobre as tratativas ambientais 

vigentes na sociedade atual. 

3. DOS OBJETIVOS:
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Promover ações que registrem, através da fotografia, as condições do ambiente onde 

residem nossos estudantes, professores e demais servidores do Campus Arapiraca.  

Valorizar a realidade retratada nas fotografias como ponto de partida para abordagem de 

assuntos relacionados ao meio ambiente. 

Estimular tanto os expositores quanto os visitantes a refletirem sobre a realidade 

ambiental retratada na fotografia. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO: 

Qualquer aluno(a), matriculado regularmente no IFAL – Campus Arapiraca e 

servidores/as do Campus.  

5. DA FOTOGRAFIA: 

5.1. Dos critérios: 

- Criatividade: composição, estética, originalidade  

- Inserção ao tema 
 

5.2. A fotografia deverá ser inédita, de autoria do participante do concurso, captada com 

máquina fotográfica digital ou através de celulares, desde que em conformidade com a 

temática do concurso e que não tenha passado por manipulação via software (exceto 

para ajustes de exposição, brilho, contraste, saturação, nitidez ou conversão para preto e 

branco). 

5.3. Cada participante deverá entregar à comissão organizadora, apenas uma foto, 

revelada em um dos tamanhos escolhidos que enquadre melhor o registro fotográfico:  

15 cm x 21 cm ou 20 cm x 25 cm ou ainda 20 cm x 30 cm, com etiqueta no verso com 

os dados do autor: nome, identificação se é servidor/a ou aluno/a. Em caso de servidor 

colocar sua lotação e caso seja estudante, colocar o curso/turma e turno. A entrega da 

fotografia deverá ser feita na CRA (Coordenação de Registro Acadêmico) do campus. 
 

5.4. Cada participante deverá obrigatoriamente enviar o arquivo JPEG, que gerou a foto 

revelada, para o email eventos.ifalarapiraca@gmail.com e com texto no email 

informando os dados do autor (título da foto, identificação conforme item 5.3, e um 

parágrafo de até 5 linhas com uma mensagem ou explicação sobre a foto).  
                        

5.5. Caso a foto seja selecionada para exposição também poderá ser solicitado o arquivo 

original (sem alterações). 

6. DA IDENTIFICAÇÃO 

6.1. No nome do arquivo deverá seguir o padrão que consta nome e sobrenome do 

participante e turma. Exemplo: nome_sobrenome_422.  
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7. DA INSCRIÇÃO 
 

7.1. As inscrições começam a partir da publicação deste edital, no dia 03/06/2022, até o 

dia 30/06/2022. A inscrição só será validada quando entregue a foto revelada aos 

organizadores do evento, na CRA, e com o envio do arquivo em formato JPEG através 

do email solicitado (eventos.ifalarapiraca@gmail.com) com as devidas informações 

solicitadas. 
 

7.2. Não serão aceitas fotografias enviadas fora do prazo. 

 

8. DA AVALIAÇÃO 

8.1. A organização deste evento avaliará e escolherá, entre todas as fotos enviadas, as 25 

melhores. As fotografias escolhidas permanecerão em exposição no campus durante a 

celebração do Centenário da Semana de Arte Moderna.

 

8.2. Serão automaticamente desclassificados os trabalhos que estiverem fora dos 

padrões solicitados, que não tenha sido feita pelo participante do concurso, bem como 

aqueles que caracterizarem cópia ou plágio.  

8.3. A banca de avaliação das fotografias será composta por servidores/as do 

Campus/Arapiraca que não tenham participado como expositores. 

9. DA PREMIAÇÃO 

9.1. Além da participação na exposição, haverá premiação para: 

1º Colocação  

2º Colocação 

3º Colocação 

10. DOS CASOS OMISSOS 

10.1. A organização desta atividade julgará todo e qualquer caso não previsto neste 

edital. 

 

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 

11.1. A divulgação do resultado final quanto a aceitação das fotos para exposição 

ocorrerá no dia 03/07/2022 e a solenidade de premiação no dia 09/07/2022. 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os candidatos, ao participarem deste concurso ficam cientes que renunciam a 

qualquer pagamento a título de direitos autorais das fotos inscritas neste, tomando desde 

já ciência que estas poderão ser publicadas ou expostas a título de divulgação e 

promoção do Concurso de Fotografia: “Arte Moderna é a fotografia, a qual nos permite 
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refletir sobre as ações humanas no ambiente em todos os tempos”, dando a cada autor o 

devido crédito por sua foto.  
 

12.2. As decisões da comissão julgadora são soberanas e irrecorríveis. 
 
12.3. A participação no presente concurso implica na aceitação integral das normas  

do presente regulamento. 
 

Email p/contato: eventos.ifalarapiraca@gmail.com   
 
 

Organização: 
 

Adriana Santana Ferreira  
Emiliano Torquato Júnior 

 

Arapiraca, 01 de Junho de 2022. 
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