EDITAL Nº 01/ DG/2016
INSCRIÇÃO PARA O I ENCONTRO DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA “A Ciência em Foco” DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE – Campus
Acaraú

O DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ (IFCE), Campus Acaraú no uso de suas
atribuições regimentais, torna público que estarão abertas as inscrições para o I ENCONTRO DE
FOTOGRAFIA CIENTÍFICA do IFCE-Campus Acaraú.

1. DO OBJETO:
1.1 O presente Edital destina-se às inscrições para um concurso de fotografias
científicas produzidas pelos discentes dos cursos de graduação do Instituto Federal do Ceará –
Campus Acaraú, sendo este no formato de exposição.

2. DOS OBJETIVOS:
2.1. Exposição de fotografias cientificas dos discentes para as comunidades acadêmica
e externa;
2.2. Contribuir para um maior envolvimento dos discentes do IFCE com a comunidade
externa;
2.3.Propiciar uma melhor formação acadêmica dos discentes;

3. DA PARTICIPAÇÃO:
3.1. Serão prioridade deste edital, os alunos do matriculados no Projeto Integrador I e
II do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas IFCE – Campus Acaraú (60 vagas);
3.2. Poderão participar ainda estudantes de graduação do IFCE - Campus Acaraú, que
não estejam matriculados nos Projetos Integradores (40 vagas);

4. DA FOTOGRAFIA:
4.1. A fotografia deverá ser inédita (não apresentada em outro evento), de autoria do
participante do concurso, em qualquer estilo e captada com qualquer equipamento (câmera,
celular, tablet, etc), desde que em conformidade com a temática do seu professor orientador
- ver tópico 12 - e com tamanho de 10x15.
4.2. Deverá ser entregue à comissão organizadora com antecedência, ver cronograma
no tópico 12, as fotos em CD/DVD, no formato .jpeg, com tamanho máximo de 7MB (sete MB)
e com a descrição cientifica da ideia do autor acerca da foto. Não serão aceitas fotografias
entregues fora do prazo.
4.3. As fotografias deverão ser impressas e fichadas em prancha, sendo esta de
tamanho 1m de altura por 50cm de largura, em cartolina ou duplex de cor preta, contendo no
mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) fotos com identificação do participante e descrição
das mesmas.
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4.4. As pranchas serão organizadas em salas temáticas e divididas por tema.
4.5. O participante deverá comparecer no dia do evento com, no mínimo, 60 minutos
de antecedência, para fixar sua prancha no local designado pela comissão organizadora.

5. DA IDENTIFICAÇÃO
5.1. No arquivo digital a ser entregue em CD/DVD, deverá constar:
A). Os títulos de cada foto seguidos do primeiro e último nome do autor.
B). Descrição científica de cada foto indicando a ideia do autor.
C). E por fim, o CD/DVD, embalagem ou capa externa, deverá ser identificado com o
nome do autor, curso e informação se está ou não inscrito no projeto integrador.

6. DA INSCRIÇÃO
6.1. As inscrições serão realizadas a partir do dia 25 ao dia 28 de abril de 2016 na
recepção do Instituto Federal - Campus Acaraú no horário das 08:00hs até 20:00hs.
6.2. A taxa de inscrição será no valor de R$ 5,00 (cinco reais ), a ser pago no ato da
inscrição do candidato.
6.3. No ato da inscrição deverá ser entregue formulário de inscrição, ver anexo 02,
devidamente preenchido e assinado no campo correspondente pelo seu orientador da
temática escolhida.
6.4. O participante será automaticamente excluído caso não entregue o formulário de
inscrição com a assinatura do professor orientador, ver anexo 02, assim como a concessão de
autorização do uso de imagem, ver anexo 01, no prazo estabelecido ou caso as informações
prestadas não sejam verdadeiras.

7. DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS PARTICIPANTES
7.1. O evento será realizado na data do dia 24 e 25 de maio de 2016, em três turnos,
sendo eles nos horários de 08h às 11h, 14h às 17h, e 17h às 20h, o participante deverá estar
presente no mínimo 75% do horário total do evento, 15h sendo o total de 20h.
7.2. Os participantes que estiverem presentes no mínimo de 75% da carga horária na
exposição, receberão certificação, que contará como horas acadêmico-científico-culturais.
7.3. Os participantes inscritos nos Projetos Integradores I e II, deverão trazer no dia de
exposição 05 (cinco) visitantes, sendo para o projeto integrador I, estudantes do ensino
fundamental ou médio devidamente fardados e, para o Projeto Integrador II, membros da
comunidade.
7.4. Os controles de frequência dos participantes serão realizados pela comissão
organizadora.
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7.5. O controle da presença dos visitantes trazidos pelos participantes do Projeto
Integrador I e II, também será realizada pela comissão organizadora. A não presença dos
visitantes acarretará para o participante o não recebimento de sua declaração do Projeto
Integrador no qual está matriculado.

8. DA AVALIAÇÃO
8.1. O coordenador do curso de Ciências Biológicas, junto a uma comissão avaliadora
(Formada por professores e profissionais da área de fotografia), avaliará e escolherá dentre
todas, as três melhores fotos expostas no encontro.
8.2. Serão automaticamente desclassificados os trabalhos que não contiverem título,
descrição científica, e que estiverem fora dos padrões solicitados, bem como aqueles que
caracterizarem cópia ou plágio.
8.3. As fotografias serão avaliadas prezando sempre pela originalidade e criatividade.

9. DA PREMIAÇÃO
1º Colocado: Certificado de premiação e uma câmera Fotográfica semiprofissional.
2º Colocado: Certificado de premiação.
3º Colocado: Certificado de premiação.

10. DOS CASOS OMISSOS
A Comissão organizadora, juntamente com o coordenador do curso de Ciências Biológicas,
Julgará todo e qualquer caso omisso neste edital.

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
A divulgação do resultado final ocorrerá no último dia do encontro ou após tempo hábil para a
análise das fotos expostas.

12. CRONOGRAMA
EVENTO
Inscrições

DATA
LOCAL
RESPONSÁVEL
25 a 28/04 das 08h Recepção
Recepção
às 20h
Entrega de Material 19 e 20/05 das 08h Recepção
Recepção
Digital (CD/DVD)
às 20h
Encontro (Exposição)
24 e 25/05
Blocos C e D do Comissão organizadora
IFCE
Resultado Final e 25/05 as 20h
Átrio do IFCE
Comissão organizadora
Premiação
e coordenação do
Curso.
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13. TEMÁTICAS E ORIENTADORES
13.1. Os professores orientadores, estarão acompanhando 04 participantes matriculados nos
Projetos Integradores I, II ou III, ficando a critério do professor orientador aceitar outros
orientandos que não estejam matriculados nos projetos integradores.
13.2. Professores orientadores e temáticas:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

PROFESSOR ORIENTADOR
AMAURÍCIO
EDUARDO
ELIZABETH
EMERSON
EUGÊNIO PACELLI
FABIANO
JORGEANA JORGE
MANOEL PAIVA
MARLENE
RAFAELA
RÔGER
SINARA DUARTE
VALRICÉLIO

TEMÁTICA
HUMANIMAIS
ÁGUAS DE ACARAÚ
A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTIVA E LAZER NO CAMPUS
DIFERENTES OLHARES DA NATUREZA
(DES) CAMINHOS DA EDUCAÇÃO
FOTOGRAFIA CIÊNTIFICA EM BOTÂNICA
MUNDO MICROSCÓPICO
SALA DE AULA EM FOCO
ECOSSISTEMAS COSTEIROS
ROCHAS MINEIRAIS E PAISAGENS
EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO
O TRABALHADOR E AS PROFISSÕES

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
14.1. As decisões da comissão julgadora são soberanas e irrecorríveis.
14.2. A participação no presente concurso implica na aceitação integral das normas do
presente regulamento.

EDITAL Nº 01/ DG/2016

ANEXO 1
I ENCONTRO DE FOTOGRAFIA CINETÍFICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE – Campus Acaraú
“A Ciência em Foco”

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, _________________________________________________________, CPF nº
_____________________, RG nº _______________________, declaro que possuo
os direitos autorais das imagens da fotografia intitulada
1ª ________________________________________________________________,
2ª ________________________________________________________________, 3ª
________________________________________________________________, 4ª
________________________________________________________________, 5ª
________________________________________________________________,
apresentadas no I Encontro de Fotografia Científica do Instituto Federal do Ceará
Campus Acaraú, e que autorizo seu uso e veiculação, sem qualquer ônus, em
quaisquer peças jornalísticas e de divulgação do IFCE, em qualquer tempo.
As imagens poderão ser utilizadas para reprodução parcial ou integral, com ou sem
edição; distribuição; comunicação ao público, tais como exibições e exposições;
utilização no site do IFCE; e outras modalidades de utilização existentes ou que
venham a ser inventadas.
Estou ciente de que o IFCE dispõe da prerrogativa de utilização ou não das imagens,
e de que a mesma não tem responsabilidade pelo uso indevido de terceiros, que
venham a utilizar a imagem em outros veículos sem o consentimento do autor.

Local: ________________________

Assinatura:

Data: ___/___/______
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ANEXO 2
I ENCONTRO DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA ““A Ciência em Foco” DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE – Campus Acaraú

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:
Data de nascimento:

Sexo: M ( ) F ( )

Registro de Identidade:

Órgão emissor:

UF:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone fixo:

Celular:

Endereço:

E-mail:
Função:
(

) Discente matriculado no Projeto Integrador I. Curso: _________________________________. Semestre: _____

(

) Discente matriculado no Projeto Integrador II. Curso: _________________________________. Semestre: _____

(

) Discente matriculado no Projeto Integrador III. Curso: ________________________________. Semestre: _____

(

) Discente não matriculado em Projeto Integrador. Curso: ______________________________. Semestre: _____

Tema: ________________________________________________________________________________________
Professor Orientador: ____________________________________________________________________________
Assinatura do Professor Orientador:
________________________________________________________________
Data:

Local:

Todo o material produzido deverá ser entregue em CD/DVD, no formato JPGE e suas respectivas descrições
científicas no prazo máximo do dia 19 e 20 de maio de 2016.
Assinatura do participante:
____________________________________________________

I ENCONTRO DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO CEARÁ – Campus Acaraú
VIA PARTICIPANTE
Este canhoto, comprova sua inscrição e pagamento da taxa.
DATA: ____/____/____ Assinatura do responsável pelo recebimento: _______________________

