
II CONCURSO FOTOGRÁFICO  

“MORRO GRANDE: OLHARES DA MINHA TERRA” 

 

 

1. DOS OBJETIVOS:  

 

1.1 O II Concurso Fotográfico “Morro Grande: Olhares da Minha Terra” tem 

como objetivo valorizar o patrimônio cultural e natural do município de Morro 

Grande, evidenciando os aspectos sociais, históricos, ambientais, biológicos e 

educacionais, tendo como fio condutor, a linguagem da fotografia. 

1.2 Este edital visa incentivar os registros fotográficos sobre Morro Grande 

a partir do olhar sensível e poético dos seus próprios munícipes.    

 

2. DA REALIZAÇÃO: 

 

2.1 Trata-se de uma iniciativa artístico-cultural promovida pela Prefeitura 

Municipal de Morro Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Educação e da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

 

3.1 As inscrições acontecerão no período do dia 30 

de março de 2021 à 30 de abril de 2021 

exclusivamente de forma online, via plataforma 

Google Formulários, no seguinte link: 

https://forms.gle/JfiCtDtaS2cAxJav6. O formulário 

também pode ser acessado via QR Code: 

  3.1.1 No formulário de inscrição, deverão ser preenchidos devidamente 

os dados a seguir: nome completo, nome do pai e da mãe, data de nascimento, 

 

https://forms.gle/JfiCtDtaS2cAxJav6


CPF/RG, endereço e telefone. No mesmo formulário de inscrição, o candidato 

deverá anexar a fotografia que concorrerá ao concurso, preencher o título, o 

ano em que foi realizado o registro fotográfico e o local da cena fotografada. 

3.1.2 Será permitido cadastrar apenas uma fotografia por pessoa.  

3.1.3 Uma vez preenchida e enviada a ficha cadastral desse concurso, o 

candidato concorda com a sessão de direitos autorais deste edital.  

3.2 Os candidatos deverão residir no município de Morro Grande. 

3.3 As fotografias devem ser autorais, ou seja, registradas pelo próprio 

candidato concorrente.  

3.4 Este edital não prevê distinção de sexo, idade, gênero, crença, 

religiosidade, classe social ou qualquer outro tipo de discriminação. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 

4.1 Serão selecionadas 10 fotografias vencedoras, que atendam os 

seguintes critérios avaliativos: 

a) Representatividade com o território morrograndense; 

b) Qualidade técnica e adequação com o presente edital; 

c) Originalidade e criatividade. 

4.2 Serão empregadas classificações de 0 à 5 pontos para cada critério, 

totalizando a nota máxima de 15 pontos cada fotografia. As 10 fotografias que 

receberem maior pontuação, serão as vencedoras. 

4.3 Não será efetuado pódio. Haverá 10 vencedores, sem divulgação de 

posições decrescentes.  

4.4 No caso de empate, ou seja, se houver mais de 10 fotos com a mesma 

pontuação, os critérios empregados serão: nova avaliação destas fotos perante 

a poética e inovação de cada uma delas, sendo atribuído 5 pontos para cada 

critério a ser somado à nota inicial, totalizando, no máximo, mais 10 pontos.  



4.5 As fotografias deverão ser registradas no formato paisagem, ou seja, 

com o celular ou câmera na horizontal, com qualidade não inferior a 1080p 

(1920x1080 pixels). Fotografias em modo retrato serão desclassificadas deste 

concurso. 

4.6 As fotografias copiadas e/ou salvas de qualquer meio externo (sites, 

blogs, jornais, revistas, redes sociais, entre outros), bem como registradas por 

outras pessoas (sejam elas fotógrafos profissionais e/ou amadores), serão 

consideradas plágio e isso acarretará na eliminação do candidato neste 

concurso.  

 

5. DA COMISSÃO JULGADORA:   

 

5.1 A comissão julgadora será composta pelos seguintes membros da 

sociedade civil de Morro Grande: 

a) Mikael Miziescki – professor de Artes, mestre em Patrimônio Cultural e 

Sociedade e Coordenador do Grupo de Trabalho da Cultura do Geoparque 

Aspirante UNESCO Caminhos dos Cânions do Sul; 

b) Erik Fenali – Designer Gráfico e fotógrafo; 

c) Juliane Alexandre Dondossola – Fotógrafa; 

d) José Aroldo Bif – Biólogo, professor e especialista em Gestão Ambiental;  

e) Silvano Biff – Professor de Informática, bacharel em Sistemas de 

Informação e especialista em Educação Científica e Tecnológica; 

f) Marcia Peruchi – Assistente Técnico Pedagógica da Prefeitura Municipal 

de Morro Grande e membro da equipe técnica do Geoparque Aspirante 

UNESCO Caminhos dos Cânions do Sul; 

g) Leandro Corrêa – Secretário Municipal de Esporte e Cultura e membro da 

equipe técnica do Geoparque Aspirante UNESCO Caminhos dos Cânions do 

Sul; 



h) Maria Lucia De Lucca – Professora, graduada em Estudos Sociais e 

especialista em História e Biblioteconomia. 

5.2 Fica proibida a participação dos membros da comissão julgadora e 

organizadora deste edital no concurso fotográfico. 

5.3 Fica proibida a participação de parentes de primeiro e segundo grau dos 

membros da comissão julgadora e organizadora deste edital no concurso 

fotográfico. 

 

6. DA PREMIAÇÃO: 

 

6.1 Os dez vencedores serão contemplados, igualitariamente, com uma 

cesta individual de produtos variados e brindes surpresas. 

6.2 As dez fotografias vencedoras serão impressas coloridas no tamanho A3 

(29,7 x 42 cm) em papel fotográfico e serão expostas em uma mostra no 

município de Morro Grande, em local a definir, no período de 24 de maio de 

2021 à 26 de julho de 2021. A impressão e montagem da exposição são de 

responsabilidade da equipe organizadora deste concurso.  

 

7. DOS RESULTADOS: 

 

7.1 Os nomes dos dez vencedores e suas fotografias serão divulgados até 

as 17h do dia 15 de maio de 2021 no site e nas redes sociais da Prefeitura 

Municipal de Morro Grande.  

7.2 A cerimônia de premiação acontecerá entre os dias 24 e 28 de maio de 

2021, em local a definir pela organização deste edital.  

 

8. DA SESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS: 

 



8.1 Uma vez efetuada e enviada a inscrição via formulário online, o 

candidato concorda com as disposições deste documento e com os critérios de 

sessão de direitos autorais de suas fotografias. 

8.2 O candidato participante deste edital, autoriza que sua fotografia, se 

vencedora for, seja divulgada de forma online e impressa pela Prefeitura 

Municipal de Morro Grande, por tempo indeterminado.  

 

9. DA ÉTICA E RESPONSABILIDADE: 

 

9.1 Para as fotografias que contenham pessoas e/ou patrimônios privados, é 

de responsabilidade do candidato buscar autorização com os envolvidos. 

9.2 As fotografias que não estejam alinhadas com o objetivo geral deste 

edital, serão desclassificadas. 

 

10.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

10.1 Os casos omissos e/ou os casos excepcionais, serão avaliados e 

resolvidos pela comissão organizadora deste edital.  

 


