
 



REGULAMENTO 

PRIMEIRA MARATONA FOTOGRÁFICA DÁZUMBANHO FMP 

 
 

O Laboratório Modelo de Turismo da Faculdade Municipal de Palhoça 

promove no período de 16 de Outubro até 23 de Novembro a Primeira Maratona 

Fotográfica Dázumbanho. O Concurso tem como objetivo estimular e desenvolver o 

gosto pela linguagem fotográfica, revelando a cidade de Palhoça. 

 

O Concurso pretende mostrar diferentes visões, iniciativas, manifestações 

culturais, projetos e despertar as pessoas para as belezas escondidas no município 

de Palhoça, por meio da criatividade de cada aluno e pela exposição coletiva das 

imagens a ser realizada no dia 23 de Novembro. 

 

2. Do tema 

 

O concurso tem como tema “Revelando a Palhoça Oculta” para 

modalidade Câmeras Fotográficas ou Fotografia de Celular . 

 

3. Da participação 

 

3.1 Poderão participar do concurso funcionários e alunos de todos os cursos da 

Faculdade Municipal da Palhoça 

 

3.2 É permitida a participação de alunos estrangeiros, desde que devidamente 

matriculados nos cursos de Pedagogia, Administração e ou Turismo. 

  

3.3 É vedada a inscrição e a participação, direta e indireta, de integrantes da 

Comissão de Seleção deste Edital. 

 

3.4 Poderão ser fotografados apenas locais ou pessoas dentro do município de 

Palhoça.  

 

3.5 Na modalidade Câmeras Fotográficas poderão ser inscritas fotografias tiradas 

com qualquer tipo de câmera fotografica (objetivo única, reflex: semi-amadora, 

amadora, profissional, digital ou analógica) desde que gerem arquivos de no mínimo 

4.0 megapixels e registro em arquivo JPEG. 

 



3.6 Na Modalidade Fotografia de Celular poderão ser inscritas fotografias tiradas 

com qualquer aparelho celular e tablets desde que gerem arquivos de no mínimo 

4.0 megapixels e registro em arquivo JPEG. 

 

3.7 Cada inscrito poderá participar com no máximo 01 (uma) fotografia em cada 

modalidade; 

 

3.8 Ao se inscrever no concurso, o participante declara, ser o único responsável 

pela autoria dos registros fotográficos encaminhados para fins de participação, a 

inexistência de plágio, bem como garante ter a autorização de terceiros que, 

porventura, tenham direitos conexos sobre as imagens, responsabilizando-se por 

eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não autorizado. 

 

4. Das Inscrições e prazos  

 

4.1 As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas a partir do dia 16 de 

Outubro com encerramento da inscrições dia 09 de Novembro.  

 

4.2 A inscrição deverá ser feita pessoalmente, no Laboratório Modelo de Turismo, 

localizado na Faculdade Municipal da Palhoça (R. João Pereira dos Santos - Pte. do 

Imaruim) as segundas e quintas-feira no horário das 14h às 19h (exceto em 

feriados). 

 

4.2.1 A ficha da inscrição deverá ser devidamente preenchida. No dia da inscrição, o 

candidato deverá entregar as fotos dentro de um envelope pardo, no envelope 

deverá estar escrito à caneta o nome do participante, o curso ou cargo que ocupa e 

a modalidade que irá concorrer (Câmeras Fotográficas ou Fotografia de Celular).  

 

4.2.2 Na modalidade Câmeras Fotográficas, as fotografias deverão estar impressas 

e ampliadas no formato 20x30 centímetros, em papel fotográfico fosco.  No verso da 

foto deverá ser colada uma etiqueta adesiva somente com o nome da localidade ou 

bairro onde foi tirada a foto e o nome do participante. No dia da inscrição o 

candidato deverá levar em um pendrive o arquivo digital da foto, com resolução de 

300 dpi, para ser descarregado para o banco de dados do evento.  

  

4.2.3 Na modalidade Fotografia de Celular, as fotografias deverão estar impressas e 

ampliadas no formato 15x21 centímetros, em papel fotográfico fosco.  No verso da 

foto deverá ser colada uma etiqueta adesiva somente com o nome da localidade ou 

bairro onde foi tirada a foto e o nome do participante.  No dia da inscrição o 

candidato deverá levar em um pendrive o arquivo digital da foto,  em JPEG  com 

tamanho 2500 por 1800 pixels, o equivalente a 4,5 Megapixels, para ser 

descarregado para o banco de dados do evento. 

 



4.2.4 Não poderá haver na frente da fotografia qualquer referência ao nome do autor 

do trabalho;  

 

4.2.5 Somente serão aceitas as fotos que foram inscritas até o dia 09 de Novembro 

de 2017. Serão desclassificados os trabalhos inscritos após esta data.  

 

4.3 Os organizadores do Concurso não se responsabilizam por quaisquer custos 

incorridos pelos participantes para inscrição, confecção e envio dos trabalhos ou por 

danos que possam acontecer no transporte do material.  

 

4.4 Os trabalhos deverão ser originais e exclusivos do autor; a inscrição é individual, 

vedada a co-autoria.  

 

4.5 Os participantes se responsabilizarão pela existência de direitos de imagem a 

terceiros e de qualquer possível reclamação por direitos de imagem  

 

4.6 Os participantes cedem ao Laboratório Modelo de Turismo e a Faculdade 

Municipal da Palhoça os direitos de utilização e difusão das fotografias 

apresentadas no concurso em atividades relacionadas diretamente ao evento.  

 

4.7 A utilização e difusão por parte do Laboratório Modelo de Turismo e Faculdade 

Municipal da Palhoça se realizarão sempre mencionando o autor, sem finalidade 

lucrativa. Esta disposição não afeta os direitos do autor sobre a sua obra.  

 

4.8 A participação no concurso implica na aceitação de todas as regras do mesmo.  

 

5. Do Júri e da Avaliação das Fotografias 

 

5.1 As fotografias serão avaliadas por uma Comissão composta por pelo menos 01 

(um) professor de cada curso da Faculdade, que possuam competências e ou 

expertise relativa a temática Fotografia. 

 

5.2 A Comissão avaliará os trabalhos e elegerá as três melhores fotos de cada 

categoria, conforme os seguintes critérios de avaliação: 

 

a) Consonância com o tema; 

 

b) Criatividade; 

 

c) Originalidade; 

 

d) Estética; 

 



e) Qualidade Fotográfica (técnica); 

 

f) Qualidade informativa 

 

5.3 Serão desclassificados os trabalhos que: 

 

a) Estejam em desacordo com ordem anunciada para registro dos subtemas. 

 

5.4 Ao Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer uma das premiações 

previstas neste regulamento, caso considere que o conjunto de fotografias não 

reúna os critérios de avaliação e classificação estabelecidos. 

 

5.5 A Comissão Julgadora é soberana, não cabendo veto ou recurso à sua decisão. 

 

6. Da premiação dos candidatos  

 

6.1 Os três primeiros colocados receberão premiação  

 

6.2 Os vencedores serão avisados por e-mail ou os resultados serão conhecidos por 

meio das redes sociais da instituição.  

 

 

7. Dos Resultados 

 

7.1 A divulgação do resultado será veiculada durante o 5º Encontro de Turismo, no 

dia 23 de Novembro 

 

7.2 As fotografias de todos participantes irão compor uma Mostra Fotográfica a ser 

realizada no dia 23 de Novembro, durante o 5º Encontro de turismo, no auditório da 

Faculdade Municipal de Palhoça,  localizada  na Rua. João Pereira dos Santos - 

Pte. do Imaruim, Palhoça 

 

7.3 Os premiados, ou representantes legais, deverão estar presentes data acima 

mencionada, durante o período das 8h30 às 11h10 pois na ocasião será realizada a 

entrega dos prêmios. 

 

8 Do não cumprimento das regras 

  

8.1 O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, 

a critério de seus organizadores, a desclassificação do trabalho e do participante. O 

ato de inscrição neste concurso implica na aceitação de todos os itens deste 

regulamento.  


