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O Concurso de Fotografia “Representações de trabalhadores(as): um olhar dos 

estudantes do CTISM” tem por objetivos: 

Geral: Oferecer estratégias de reflexões acerca das concepções de trabalhadores(as) 

desenvolvidas por estudantes do CTISM 

Específicos: 

1. Refletir sobre as representações acerca dos múltiplos espaços de trabalho 

presentes na sociedade contemporânea; 

2. Compreender e valorizar os conhecimentos que envolvem a aplicação de objetos 

e/ou os instrumentos necessários para o desempenho de determinados ofícios 

 

 

 

Temática:  

 Valorização do(a) trabalhador(a) e de suas representações. 

 

Inscrições: 

Pela internet, pelo email: projetocidadania@ctism.ufsm.br  

O email deve conter: Assunto: Concurso Fotografia; Ficha de inscrição preenchida 

(anexo) e Fotografia. 

Inscrições podem ser individuais ou em grupo. 

Período: 01 de maio de 2019 a 20 de maio de 2019. 

As inscrições são gratuitas. Ao se inscreverem no concurso, todos os candidatos aceitam 

automaticamente todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente regulamento.  

 

 

Quem pode participar: 

 Estudantes do Colégio Industrial, devidamente matriculados em um de seus cursos. 

 

Critérios para a homologação da inscrição:  

Para que a inscrição seja plenamente realizada, os critérios abaixo devem ser atendidos: 

● A fotografia deve ser inédita, ou seja, não ter sido apresentada em nenhum livro 

ou mostra, tampouco premiada em outros concursos até a data da inscrição; 

● A fotografia deve ser digital em formato jpg, em tamanho 300 dpi, entre 5 e 9 

mega; 

● A fotografia deve ser submetida junto ao formulário de inscrição (anexo); 



● A fotografia deve priorizar a temática do Concurso (Valorização do(a) 

Trabalhador(a)); 

● A fotografia deve conter: 1) título; 2) local em que foi feita a imagem; 3) data em 

que a fotografia foi feita; e 4) um pequeno parágrafo descritivo sobre o(a) 

trabalhador(a) representado(a), conforme formulário de inscrição anexo; 

● A fotografia deve evitar a exposição de logomarcas de produtos. 

● A fotografia deve preservar a identidade da(s) pessoa(s) fotografada(s) em 

função de direitos de imagem. 

● Não há restrição à técnica utilizada, podendo a imagem ser colorida ou em preto 

e branco. 

● Pela inscrição, os participantes cedem ao projeto Cidadania CTISM os direitos 

autorais sobre as imagens enviadas e autorizam o uso destas em todo e qualquer 

material, documentos e meios de comunicação, para serem usadas em 

campanhas promocionais e institucionais do Projeto no Brasil e no mundo; 

● As imagens poderão passar por edição simples, fracionamento, alteração da 

resolução, etc, de acordo com a avaliação técnica dos membros da banca do 

Projeto do CTISM, sem que haja prejuízo à essência da fotografia e ao conjunto 

da obra. 

 

 

Critérios de classificação:  

1. Criatividade: a imagem representa o(a) trabalhador(a) e/ou suas atribuições de 

modo criativo? 

2. Valorização: a representação do(a) trabalhador(a) é feita de forma a valorizá-

lo(a)? 

3. Criticidade: a imagem promove a reflexão crítica sobre o(a) trabalhador(a) e suas 

ações nos múltiplos espaços de trabalho? 

4. Nitidez: a imagem é nítida? 

5. Originalidade: a imagem é original? 

6. Enquadramento: o enquadramento possibilita a compreensão e reflexão sobre a 

imagem? 

 

 

Do Resultado  

 

A divulgação das imagens melhor avaliadas ficará a cargo da banca de avaliação e 

seleção das imagens, que anunciará os vencedores, em tempo razoável, após o término do 

período de seleção, pelo site institucional e redes sociais nas quais o Projeto Cidadania tem 

perfil.  

A avaliação será realizada por meio de nota formada pela média das notas dos 3 

avaliadores para cada fotografia. O desempate é dado pela maior nota do primeiro critério de 

avaliação e, sucessivamente, pelos demais critérios, em caso de novo empate. 



As fotografias selecionadas serão impressas e expostas no CTISM, publicadas no 

website do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e nas redes sociais da instituição e do 

Projeto Cidadania, após a divulgação do resultado.  

 

 

Das Disposições Finais  

 

Os casos omissos serão decididos em comum acordo pela Comissão Técnica do 

Concurso.  

Da pré-seleção realizada pela Comissão Técnica, quanto à qualidade das fotografias 

selecionadas, não caberá qualquer recurso.  

 

 

Projeto Cidadania CTISM 

02/05/2019 

Coordenação: Raquel Bevilaqua 

 

 
 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

NOME(S) ______________________________________________________________ 

 

TURMA(S) _____________________________________________________________ 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA: 

 

1. Título da fotografia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Local em que foi produzida a foto: __________________________________________ 

3. Data de produção da foto: ________________________________________________ 

4. Descrição da foto (que trabalhador(a) buscou-se representar; como este(a) está 

valorizado(a) na imagem): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  


