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REGULAMENTO OFICIAL 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

II CONGRESSO IBERO-AMERICANO DA FOTOGRAFIA NÓS PROPOMOS!: 

Cidadania e Inovação na Educação Geográfica 

Versão retificada 

 

 
Artigo 1.º 

(Âmbito e objetivos) 

1.  O concurso de fotografia é um dos concursos para o II Congresso Ibero-americano Nós 

Propomos: Geografia, Educação e Cidadania (Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, Brasil, 13 a 

16 de julho de 2022) e dirige- se a todos os alunos que participam no projeto no Brasil, Perú, 

Colômbia, México, Portugal, Espanha e Moçambique. 

2. A participação é opcional. 

3. O concurso de fotografia tem por objetivo desenvolver a utilização e produção fotográfica 

enquanto instrumento de trabalho de campo na educação geográfica, ajudando a criar redes de 

colaboração entre os alunos participantes de vários países. 

4. O/a candidato/a deve submeter uma fotografia original e criativa, que esteja integralmente 

relacionada com o tema do grupo (projeto de grupo/turma), com os princípios do Nós 

Propomos! e permitindo identificar a realização de trabalho de campo. 

5. O/a candidato/a pode submeter uma fotografia que já tenha candidatado a um outro concurso 

realizado em 2022, no seu país. 

 
 

Artigo 2.º 

(Participação) 

 

1. A autoria da fotografia pode ser individual ou de um grupo de alunos. 

2. O diploma de premiação compreenderá o nome do vencedor, individual ou coletivo (exemplo: 

turma). Se o premiado compreender um grupo de alunos, o diploma terá o nome desses alunos.  

3. O/a/s autor/a/es da fotografia autoriza a utilização da fotografia pelo Nós Propomos!. 

 

4. O/a/s autor/a/s responsabiliza/m-se pelo respeito aos critérios éticos do conteúdo da fotografia, 

respeitando os direitos de imagem. 
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Nome dafotografia: 

 
 
 
 
 

Nome do autor/a: 
Nome da escola: 
Título do projeto: 

Nome do professor coordenador na escola: 
Breve explicação da fotografia: 

Fotografia 

 

Artigo 3.º 

(Submissão) 

1. A submissão da fotografia deve ser realizada pelo envio ao e-mail: 

nospropomos.concursofotografia@gmail.com 

2. O título do e-mail deve ser: Concurso da fotografia Nós Propomos! 2022 
 

3. O processo de submissão da fotografia deverá orientar-se pelas seguintes indicações: 
 

a) Crie um arquivo com a fotografia e os dados, conforme o exemplo. 

b) O título do arquivo deve ser assim composto: nome do concurso - nome da escola - 

nome do aluno autor da fotografia - título da fotografia – município – país. 

Exemplo de título do arquivo a ser enviado: Concurso da fotografia - Escola Pedro IV- 

Claudio da Silva - Escutando a população – Chapecó – Brasil. 

Nota: o nome do arquivo tem de ser como demonstrado no exemplo. Em caso de ausência de 

quaisquer dos elementos, o/a candidato/a será desclassificado/a. 

 

c) Anexe no e-mail, o arquivo criado. 
 

d) CLIQUE EM ENVIAR o e-mail para: 

nospropomos.concursofotografia@gmail.com 
 

4. A orientação da submissão da fotgrafia do aluno/a da escola cabe ao docente da instituição de 

ensino. 

Artigo 4.º 

(Prazos) 

1. A submissão das produções fotográficas deve ser realizada desde 1 de maio de 2022 até 25 de 

junho de 2022, inclusive. 

2. A submissão de qualquer produção fotográfica que não atente aos prazos e critérios deste 

regulamento é automaticamente desclassificada. 

3. O júri irá classificar as fotografias vencedoras no prazo de 15 dias. 
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Artigo 5.º 

(Composição do júri) 

1. O júri é composto por representantes de universidade e de outras instituições participantes do 

Nós Propomos!, especializados nas áreas da Geografia e da Educação, dos quais um é presidente 

e os demais são membros. 

 

Artigo 6.º 

(Avaliação e decisão) 

1. Todas as fotografias serão avaliadas considerando: 
 

a) Domínio técnico: exposição da luz; impacto visual: iluminação, equilíbrio das cores, 

nitidez, detalhe, precisão e clareza da imagem. 

b) Domínio científico: identificação de um problema, produção fotográfica e mensagem 

cidadã, relação com o tema do projeto-grupo, originalidade, criatividade, criticidade, 

respeito aos critérios éticos e potencial interpretativo-investigativo. 

 

2. A decisão do júri será divulgada nos prazos definidos no Artigo 4.º. 

3. A decisão do júri tem um caráter final e irreversível, não sendo aceite qualquer pedido de 

reapreciação da produção fotográfica. 
 

Artigo 7.º 

(Prémio) 

1. O concurso distingue e atribui diploma às 3 melhores fotografias. 

 

2. O júri, seguindo os critérios do concurso, poderá selecionar até 03 fotografias. Em caso de não 

adequação aos critérios pode ocorrer de nenhum trabalho (nenhuma fotografia inscrita) ser 

selecionada 
 

Artigo 8.º 

(Outras situações) 

1. As situações omissas neste Regulamento e aquelas que careçam de reapreciação e eventual 

alteração serão decididas pela Presidente do Júri Concurso de Fotografia. 
 

20 de abril de 2022 

 

Representante do Júri de Fotografia II Congresso Ibero-Americano 

Nós Propomos! 

 

 

Professora Doutora Adriana Maria Andreis 
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