
 

Participe do Concurso de Fotografia “Vidas Negras Importam”! 

Quer saber como? Veja as regras: 

1. O concurso: 

1.1.  Consiste na premiação de foto com a temática “Vidas Negras Importam”; 

1.2.  A classificação se dará por 04 categorias: Discentes, Egressos, Servidores e Colaboradores. 

1.3. Não poderão participar do concurso os membros da equipe organizadora. 

2. A seleção: 

2.1. Serão selecionadas 03 fotos de cada categoria; 

2.2.  As 12 fotos – 03 de cada categoria – serão publicadas no instagram oficial do Campus Glória 
(@ifscampusgloria) e a escolha das 04 fotos (as primeiras colocadas de cada categoria que serão 
premiadas) será feita no perfil do campus. 

2.3. Os votantes deverão ser seguidores do perfil oficial do campus (@ifscampusgloria) e deverão 
digitar nos comentários da publicação o número da sua foto preferida. 

2.4.  Cada votante só poderá escolher uma foto por categoria 

3. A premiação: 

3.1.  Serão premiados os primeiros colocados de cada categoria. 

4. Os prazos: 

4.1.  24 a 26 de novembro de 2020, período para recebimento das fotos através do Google Formulários, 
que será disponibilizado na bio do perfil do Instagram do campus Glória (@ifscampusgloria). 

4.2.  27 de novembro de 2020, data em que a equipe selecionará as 12 fotos – 03 por categoria que 
serão publicadas no Instagram para votação; 

4.3.  30 de novembro a 02 de dezembro de 2020, período em que as fotos ficarão publicadas para 
seguidores do perfil escolherem as vencedoras; 

4.4.  04 de dezembro de 2020, publicação do resultado dos ganhadores. 

5. Uso de Imagem 

5.1. A participação no concurso só será validada com o envio da declaração de autorização de uso de 
imagem no ato da inscrição através do Google Formulários. 

5.2. Participante menor de idade, o responsável é quem deve autorizar a participação. 



5.3. Se contiver outras pessoas na foto que possam ser identificadas, o participante também deverá 
enviar declaração assinada pelos mesmos concordando com a utilização da imagem no concurso. 


