
 
 

 

REGULAMENTO DO 1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

“A FATEC SOB MEU OLHAR” 
 

1- Do Concurso 
1.1- A Comissão de Biblioteca da Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo, de Jales-
SP, com a finalidade de incentivar a produção artística e estimular a criatividade, promove 
durante a IV Semana do Livro e da Biblioteca, o 1º Concurso de Fotografia. 
 

2- Do Tema 
2.1- A fotografia deve estar relacionada ao tema “A Fatec sob meu olhar”. 
 

3- Das Inscrições 
3.1- Cada participante deverá concorrer com apenas uma (1) fotografia em cores ou 
preto/branco, via aparelho de celular. 
3.2- A inscrição é gratuita e deve ser feita enviando para o e-mail f171bibli@cps.sp.gov.br as 
seguintes informações: 

a) Nome completo. 
b) Semestre e curso em que está matriculado (para discentes). 
c) Endereço do seu Facebook, para vincular a imagem. 
d) 1 (uma) fotografia no formato JPG ou PNG, entre 5 e 15MP (megapixels). 

3.3- O Assunto do e-mail deverá ser “Inscrição para I Concurso de Fotografia” 
3.4- O Concurso é aberto para participação de docentes, discentes e técnicos administrativos. 
3.5- As inscrições estarão disponíveis até o dia 18 de outubro de 2019. 
 

4- Do Julgamento 
4.1- Todas as fotografias deverão ser registradas dentro da Fatec Jales. 
4.2- As fotografias serão publicados no Facebook da Biblioteca (Bib Fatec Jales), dentro do 
album “1º Concurso de Fotografia”. 
4.3- As fotografias serão julgadas conforme sua originalidade, qualidade, adequação ao tema 
e criatividade. 

Parágrafo Único- Não serão aceitas montagens fotográficas. Caso situações como estas 
sejam detectadas pela Comissão Julgadora, a fotografia será desclassificada. 

4.4- O primeiro voto será dado à imagem que receber mais curtidas na publicação oficial, no 
Facebook da Biblioteca, durante o período de 21 à 27/10/2019 (domingo). 
4.5- Cada membro da Comissão de Biblioteca, dará um voto, somando-se 4 votos. 
4.6- O 5º voto será dado por um fotógrafo profissional convidado. 
4.7- Em caso de empate, o fotógrafo profissional dará outro voto. 
 

5- Do Resultado 
5.1- O resultado será divulgado no dia 28 de outubro de 2019, durante a Abertura da IV 
Semana do Livro e da Biblioteca, da Fatec Prof. José Camargo. 
5.2- As 10 fotografias melhores colocadas participarão de uma exposição a ser realizada na 
Fatec Prof. José Camargo. 
 



 
 

6- Das Disposições Finais 
6.1- Este concurso possui carater, unicamente, cultural. 
6.2- A participação neste concurso implica no total conhecimento e aceitação dos itens desse 
regulamento, bem como na cessão de uso das fotografias à Faculdade de Tecnologia Prof. 
José Camargo – Fatec Jales, sem qualquer tipo de ônus. 
6.3- Qualquer dúvida sobre o Concurso devem ser enviadas ao e-mail: 
f171bibli@cps.sp.gov.br. 
6.4- Os casos omissos a este Regulamento serão avaliados e resolvidos pela Comissão de 
Biblioteca. 


