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Fotografia é a poesia dos olhos, traduzida na essência das emoções. 

O concurso fotográfico “GUARUJÁ ATRAVÉS DAS LENTES”,  é promovido 

pela Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul, através da Secretaria Municipal 

de Educação, esportes e Cultura, e tem caráter exclusivamente cultural, sem 

qualquer modalidade de sorteio ou pagamento, nem vínculo à aquisição ou 

uso de qualquer bem, direito ou serviço. O principal objetivo do concurso é 

registrar imagens que caracterizem Guarujá do Sul e, após, publicá-las no 

calendário de eventos do Município. 

A terceira edição do Concurso Fotográfico “GUARUJÁ ATRAVÉS DAS 

LENTES” tem como tema: “BELEZAS  DA NOSSA TERRA: SOB O OLHAR 

DA NOSSA GENTE”. O mesmo contempla fotografias com os cenários que melhor 

representem o nosso Município. 

REGULAMENTO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A fotografia é um testemunho. Quando se aponta a câmara para algum objeto ou 

sujeito, constrói-se um significado, faz-se uma escolha, seleciona- se um tema e 

conta-se uma história, cabe a nós, espectadores, o imenso desafio de lê-las. A 

fotografia é uma das poucas coisas que tem poder sobre o tempo; algumas coisas 

se distanciam do sentimento original, mas isso é a vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Proporcionar aos munícipes guarujaenses e amantes da fotografia a oportunidade 

de registrar as belezas de Guarujá do Sul – SC, como paisagens, lugares turísticos, 

grupos folclóricos, arquitetura, costumes, trabalhos, religiosidade, monumentos, 

gastronomia, artes e atividades desportivas, consideradas “BELEZAS  DA NOSSA 

TERRA: SOB O OLHAR DA NOSSA GENTE”. 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 1º O Município de Guarujá do Sul, através do Departamento de Cultura, 

promove a 3ª edição do concurso fotográfico, com o tema de 2020: 
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 “BELEZAS  DA NOSSA TERRA: SOB O OLHAR DA NOSSA 

GENTE”.compreendendo a categoria somente com fotografias do Município de 

Guarujá do Sul - SC. 

 

DAS CATEGORIAS 

 

Art. 2° A 3ª Edição do Concurso Fotográfico GUARUJÁ ATRAVÉS DAS LENTES 

2020 têm por tema: “BELEZAS  DA NOSSA TERRA: SOB O OLHAR DA NOSSA 

GENTE” abrangendo as seguintes categorias: paisagens, lugares turísticos, 

grupos folclóricos, arquitetura, costumes, trabalhos, religiosidade, monumentos, 

gastronomia, artes e atividades desportivas. 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art.3° Poderão participar do concurso, fotógrafos amadores desde que retratem 

as fotografias em alguma das categorias. 

Art. 4° O trabalho deverá ser individual, sendo vedada a coautoria. 

 

Art. 5º O autor poderá participar com no máximo 02 fotos originais ao total para 

todas as categorias. 

Art. 6°  As fotografias devem conter um título e serem identificadas com endereço 

de cada localidade na ficha de inscrição. 

Art. 7°  As fotografias deverão ser ENVIADAS via whatsap 49- 991226222; Ou por e-mail: 

assessoriapedagogica.guaruja@gmail.com. 

Art. 8º As fotografias devem ser identificadas com endereço de cada localidade na ficha de 

inscrição. A mesma será retirada na Secretaria da Educação, ou poderá ser impressa pelo 

participante sendo que a mesma estará disponível  no site da Prefeitura Municipal de 

Guarujá do Sul e demais meios de divulgação.      

Art. 9° Não serão aceitas imagens manipuladas e/ou alteradas manual ou 

eletronicamente e/ou digitalmente, em montagens e colagens. 

Art. 10º Os concorrentes concordam em ceder, sem quaisquer restrições ou cobranças, ao 

município de Guarujá do Sul, os direitos autorais do concurso, para uso por prazo 

indeterminado para folders, cartazes, vídeos, sites ou qualquer meio de comunicação para 
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divulgação da cidade, sempre com citação do autor da foto, sem que haja nenhum tipo de 

indenização ou reparação a ser paga, seja a que título for. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 11º Serão aceitas as inscrições feitas junto à Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura (Departamento Cultural), situada na Rua Governador 

Jorge Lacerda, nº 506 – Centro, no período de 31 de agosto a 30 de setembro 

de 2020. 

 

Art. 13º É necessário preenchimento da Ficha de Inscrição a ser entregue no 

Departamento Cultural, juntamente com a Ficha de Identificação individual das 

fotos e a Autorização do Uso de Imagem assinada, caso haja a presença de 

pessoas nas  imagens e/ou, enviada por meio eletronico preenchida e 

assinada. 

Art. 14º Somente serão aceitos os trabalhos enviados dentro do prazo 

estipulado. 

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 

 

Art. 15º As fotos serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta por fotógrafos 

profissionais, imprensa regional, indicados pela Comissão Organizadora do Concurso 

(número ímpar).  

 

Art. 12º O trabalho inscrito deve ser inédito, não podendo, portanto ter sido 

publicado em qualquer meio de comunicação impresso ou eletrônico, para 

ilustrar matérias, editoriais, campanhas publicitárias, sites pessoais 

(Facebook, Blog, Twitter, entre outros); premiado ou classificado em outros 

concursos até a data de encerramento das inscrições. 

mailto:www.assessoriapedagogica.guaruja@gmail.com


  _   
Rua Governador Jorge Lacerda, 506 - Centro | CEP: 89940-000| CNPJ: 83.027.045/0001-87 

(49) 36420286| www.assessoriapedagogica.guaruja@gmail.com 

 

 

Art. 16º Para efeitos de avaliação serão levados em consideração os seguintes 

parâmetros: 

 Qualidade; 

 Limpeza, cor, brilho, criatividade; 

 Enquadramento; 

 Contraste e Luz; 

 Correlação Título X fotografia. 

Art. 17º A decisão da comissão julgadora (responsável e idônea) é soberana e 

irrecorrível, não cabendo aos organizadores a responsabilidade por suas 

decisões. 

Art. 18º As fotos serão expostas nos eventos do Município que ficará a critério 

de escolha do Departamento Cultural. 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 19 º A premiação será distribuída da seguinte forma: 

 1º lugar – 01 foto 50x70 (com moldura) mais certificado. 

 2º lugar – 01 foto 40x60 (com moldura) mais certificado. 

 3° lugar – 01 foto 30x45 (com moldura) mais certificado. 

Parágrafo Único – As 12 fotos com maior pontuação, incluindo as três 

premiadas, irão compor o Calendário de Eventos 2021. 

Art. 20º Os premiados terão seus nomes divulgados nos meios de comunicação 

da cidade como site da Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul, Facebook, 

rádios, jornais. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 21º A divulgação do concurso ficará a cargo da área do Departamento de 

Cultura de Guarujá do Sul - SC. 

Art. 22º Os participantes cedem os direitos autorais sobre o trabalho 

apresentado no Concurso para utilização institucional do Departamento de 

Cultura de Guarujá do Sul - SC, observada menção ao nome do autor. 

Art. 23º É vedada a participação dos membros da Comissão Julgadora. Art. 26º 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

COMISSÃO ORGANIZADORA. 

 

Rosmeri Inês Mattje DallaVecchia –Secretária Municipal de Educação e Cultura. 

Janete Vinciguerra Heinick - Assessora Pedagógica. 

Gracielle  Pertel – Departamento de   Cultura. 

INFORMAÇÕES 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Rua Governador Jorge Lacerda, 

506, Centro, Guarujá do Sul - 89940000 – Santa Catarina Telefone: (49) 3642-

0286 

E-mail: assessoriapedagogica.guarujá@gmail.com 

 

           CELULAR: 49991226222 -  Gracielle Pertel

Art. 24º Não será aceita a obra cujo teor da imagem remeta a algo 

discriminatório, ofensivo ou grosseiro. 

Art. 25º Fotografias que não atenderem a qualquer um dos itens deste 

regulamento serão sumariamente descartadas pela comissão organizadora. 

Art. 26º A participação no concurso implica integral aceitação deste 

regulamento. O desrespeito às suas disposições acarretará exclusão do 

concorrente. 
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