
 

 

 

 

R E G U L A M E N T O 

 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1 Geral 

 Estimular a criatividade, trabalhar a autoestima e o respeito social entre os alunos 

CEMEIT por meio de um concurso cultural. 

 

1.2 Específicos 

 Divulgar e incentivar a produção de textos e fotografias feitos pelos alunos do 

CEMEIT; 

 

2. DO PÚBLICO-ALVO 

 Esse concurso se destina aos alunos do CEMEIT de todas as séries e turnos;  

 

 3. DAS MODALIDADES 

Tema: “Gentileza” 



 

Texto: Os gêneros literários podem ser poesia, redação ou crônica.  

Fotografia: 

 As fotografias deverão trazer uma legenda sobre o “porquê” da imagem. 

 

 4. DA CONDIÇÃO PARA PARTICIPAR 

 Somente poderão participar do Concurso FOTO&GRAFIA os alunos CEMEIT. 

 

5. DAS ETAPAS 

5.1 Primeira Etapa: seleção dos textos e das fotografias feitos pela Comissão 

Organizadora, composta por profissionais da área de arte e cultura.  

O material poderá ser enviado até o dia 20 de junho de 2012. 

 As fotografias e textos deverão ser inéditos, ou seja, nunca antes publicados em 

nenhuma mídia de grande circulação. 

5.2. Segunda Etapa: pré-seleção dos textos e fotografias  

 A Comissão Organizadora selecionará 03 finalistas de cada modalidade (texto e 

fotografia);  

 Os trabalhos finalistas serão divulgados no www.mapagentil.com.br para votação 
do público; 

 Os dois trabalhos mais votados de cada categoria receberão R$ 250,00 cada mais 

brindes gentis (livros, DVD, CDs); 

 

 6. DO CRONOGRAMA 

Período Atividade 

Até 20/06/2012 Envio dos trabalhos ao e-mail mapagentil@mapagentil.com.br 

30/06/2012 Divulgação dos vencedores no sítio do projeto 

 7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

http://www.mapagentil.com.br/


 

Texto: Os textos inscritos no concurso FOTO&GRAFIA serão avaliados segundo os 

seguintes critérios: 

 Qualidade do texto. Serão observadas a originalidade e a criatividade;  

 O texto não poderá ter sido publicado em quaisquer mídias ou participado de 
concursos anteriores;  

 O texto não deverá ultrapassar 50 linhas; 

 Não serão aceitos textos em língua estrangeira;  

 O aluno deverá identificar-se no cabeçalho do texto com nome e turma; 
 O texto deverá ser de autoria do concorrente, sob pena de desclassificação e 

eventual questionamento judicial do verdadeiro autor. 

 

Fotografia: 

As fotografias inscritas no concurso FOTO&GRAFIA serão avaliadas segundo os seguintes 

critérios: 

 Qualidade da fotografia. Serão observadas a originalidade e a criatividade;  

 A fotografia não poderá ter sido publicada em quaisquer mídias ou participado de 
concursos anteriores;  

 A fotografia poderá ser colorida ou em preto e branco; 

 A fotografia deve ser original, sem efeitos de edição da imagem (ex.: Photoshop). 
 A fotografia deverá ser de autoria do concorrente, sob pena de desclassificação e 

eventual questionamento judicial do verdadeiro autor. 

 

8. DA PREMIAÇÃO  

 Os 02 alunos que conquistarem o 1° lugar serão contemplados com R$ 250,00 mais 

brindes gentis DVD, CDs, livros); 

 

9. DA DIVULGAÇÃO 

 Os trabalhos vencedores serão divulgados no sítio www.mapagentil.com.br no dia 

30 de junho de 2012. 

 

10. DA QUESTÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

http://www.mapagentil.com.br/


 

 Os alunos participantes do Concurso FOTO&GRAFIA, no ato da inscrição dos 

trabalhos, autorizam o projeto Mapa Gentil, em caráter gratuito e irrevogável a utilizar, 

isolada ou conjuntamente, total ou parcialmente, direta ou indiretamente e sem qualquer 
restrição de idioma, quantidade de exemplares, número de emissões, transmissões, 

retransmissões, edições, reedições e veiculações, em qualquer mídia ou meio de 

comunicação e para qualquer fim, os direitos autorais e patrimoniais relativos às 

fotografias e textos que venham a ser por eles produzidos no âmbito deste Concurso. 

 11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não se admitindo contra ela 
nenhum recurso; 

 Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas 

pela Comissão Organizadora do Concurso. 

 

 

  

 

 


