
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

 

 

 

EDITAL DE CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
 

TEMA: DESIGUALDADES EM PERNAMBUCO 

 

Art. 1º – A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, por meio deste edital abre inscrições para o Concurso de 

Fotografia da SNCT 2018 

 

Parágrafo Único – O tema escolhido para esse concurso tem como base o slogan adotado para a 15º Semana 

Nacional da Ciência e Tecnologia – SNCT: “Ciência Para a Redução das Desigualdades”. Com esse tema o 

evento pretende identificar imagens que remetam às desigualdades, sejam elas inseridas em qualquer espaço ou 

sob qualquer perspectivas.  
 

Das Inscrições 

 

Art. 2º – Pode participar do concurso qualquer aluno matriculado nos campis do IFPE; 

 

§ 1º – É vedada a participação dos membros integrantes da Comissão Técnica desse concurso. 

 

Art. 3º – As inscrições podem ser feitas no período de 01 de setembro a 20 de setembro de 2018 através do e-

mail: fotosnct@recife.ifpe.edu.br  

 

Art. 4º – Cada participante pode inscrever-se com até 01 (uma) fotografia sobre o tema do evento: 

DESIGUALDADES EM PERNAMBUCO. As fotografias devem ser inéditas e autorais.  

 

§ 2º – As fotografias deverão ser devidamente identificadas no corpo do e-mail, com nome, CPF, telefone, e- 

mail, título(s) e descrição da(s) fotografia(s), obedecendo aos seguintes critérios: 

 

a) As fotografias devem ser digitais em formato jpg ou jpeg;  

b) Não há restrição à técnica utilizada, podendo as imagens ser coloridas ou P&B; 

c) A qualidade da fotografia deve ser boa e deve possuir resolução de no mínimo 1800x1200 px; 

d)  O arquivo da fotografia não deve exceder o tamanho de 5mb (megabytes).  

 

§ 3º – As inscrições são gratuitas. 

 

Da Seleção 

 

Art. 5º A seleção dos vencedores será realizada membros integrantes da Comissão Técnica desse concurso. 

 

§ 1º – Inicialmente, serão pré-selecionadas 20 (vinte) fotografias do total de fotografias inscritas, com premiação 

para o 1º, 2º e 3º lugar.  

 

§ 2º – O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 25 de setembro. 


