Edital de Seleção para o Concurso de Fotografia
O presente concurso constitui uma forma divertida de demonstrar o carinho pelo IEEE
evidenciando, através de fotografias, as atividades que os Ramos Estudantis tenham realizado
durante o ano de 2017 e início de 2018 período que antecede a RNR que se realizará. Essas
imagens registradas e com relação ao IEEE podem ser a base da promoção do Instituto entre
os diversos Ramos, Seções, Conselhos e a âmbito mundial.

1.

Categorias:

1.

Foto Livre: Nesta categoria de submissão pré-evento, podem ser submetidas fotos de
caráter livre, preferencialmente, dentro das temáticas sugeridas;

2.

Foto Cooperativa: Nessa categoria participarão fotos que tenham um ou mais Ramos
Estudantis durante o período da RNR & RNYP – 2018.

2.

Temáticas Sugeridas:

1.

Projetos Técnicos;

2.

Atividades Pré-Universitárias, Treinamentos e Minicursos;

3.

Networking (Conferências, Reuniões, Visitas técnicas e Eventos).

3.

Condições:

1.

É permitida a participação de qualquer Ramo Estudantil IEEE do Conselho Brasil;

2.

Só é permitido a competição de 2 (duas) fotografias por Ramo participante na categoria
Foto Livre e sem limites de fotografias para a categoria Foto Cooperativa;

3.

O logotipo IEEE deve estar presente de maneira obrigatória. Não pode ser adicionado
por meios digitais e, na categoria Foto Cooperativa, além do logotipo IEEE, é necessário
a presença do símbolo dos Ramos participantes;

4.

As fotografias não podem ser tratadas nem ter nenhum tipo de processamento. Também
não serão permitidos os filtros de Instagram, Pinterest ou outra ferramenta similar;

5.

Os participantes outorgam os direitos de publicação ao evento com a finalidade única
de promover o IEEE. Os participantes serão responsáveis por qualquer reclamação de
direitos autorais;

6.

As fotografias devem ser enviadas em formato JPG e com tamanho máximo de 5 MB.

4.

Critério de avaliação:

1.

O Comitê organizador desqualificará qualquer fotografia que possua indícios razoáveis
de manipulação;

2.

Os membros do Comitê atribuirão uma nota de 0 a 10 para cada fotografia;

3.

No dia 17 de Maio as duas melhores fotografias serão colocadas na Fan Page da RNR
& RNYP – 2018, onde poderão receber o apoio mediante curtidas até às 23h59 (horário
de Brasília) de 30 de Maio de 2018;

4.

A seleção das fotografias vencedoras terá dois componentes:
a.

Um peso de 70% segundo os critérios de qualidade do comitê avaliador: O comitê
selecionará duas fotografias segundo os critérios de qualidade técnico-artística,
originalidade, complexidade e relação com as temáticas desta edição;

b.

Um peso de 30% segundo a popularidade da fotografia nas redes sociais;

c.

O resultado deste concurso é inapelável.

5.

Envio de propostas:

●

As fotografias da categoria Foto Livre deverão ser enviadas até às 23h:59m (horário de
Brasília) do dia 20 de abril de 2018 via correio eletrônico para rnrcg2018@gmail.com.
A submissão deve ser feita através do e-mail do Ramo Estudantil em questão. No campo
de assunto deverá especificar “Concurso de Fotografia RNR & RNYP 2018 –
[Universidade]”. No corpo do e-mail deve especificar o título da foto e proporcionar
uma descrição da mesma, com um máximo de 50 palavras.

●

As fotografias da categoria Foto Cooperativa deverão ser enviadas durante o período de
31 de Maio de 2018 até (02 de junho) às 11h:00. Via correio eletrônico para
rnrcg2018@gmail.com. A submissão deve ser feita através do e-mail do Ramo
Estudantil em questão. No campo assunto deverá especificar “Concurso de Fotografia
RNR & RNYP 2018 – [Universidade]”. No corpo do e-mail deve especificar os Ramos
participantes, o título da foto e proporcionar uma descrição da mesma, com um máximo
de 50 palavras.

6.

Premiação:

O anúncio dos ganhadores e a entrega dos prêmios serão realizados durante a RNR &
RNYP – 2018 e serão entregues os seguintes prêmios aos dois primeiros lugares:
●

Primeiro lugar da Categoria Ramo Individual: Certificado de reconhecimento;

●

Primeiro lugar da Categoria Foto Cooperativa: Certificado de reconhecimento
e Capa do Site da RNR & RNYP – 2018.

