
CONCURSO FOTOGRÁFICO DA IENH 2022
Área de Ciências Humanas

TEMA: IENH - 190 anos em imagens

INSCRIÇÕES:
De  24 de junho a 20 de agosto

Informações: Prof. Marcelo Vier / Profª Ana Paula Ferraz

O concurso é dividido em 2 categorias e cada categoria é subdividida em 2

subcategorias:

CATEGORIAS:
Categoria I- Alunos de 5° e 6° ano do Ensino Fundamental (Unidades: Pindorama e

Oswaldo Cruz);

Categoria II - Alunos do Ensino Fundamental;

Categoria III - Alunos do Ensino Médio

SUBCATEGORIAS:

Subcategoria I- Patrimônio histórico, cultural, social e ambiental da IENH

Subcategoria II- Arte, patrimônio e história: releituras em imagens

PREMIAÇÃO:
Por categoria e subcategoria conforme decisão da comissão julgadora.

REGULAMENTO:
1. Com o tema “IENH - 190 anos em imagens”, o concurso é aberto a todos/as alunos

da IENH como fotógrafos amadores .

2. Cada participante poderá inscrever 01 (uma) foto colorida ou preto e branco, ou

uma releitura.



3. As fotografias inscritas deverão ser entregues de modo digital no classroom da

turma, no tamanho 20 x 25 cm. As ampliações não poderão ser oriundas de

montagens, bem como não poderão conter retoques.

4. As fotografias e releituras deverão conter: nome do autor, local e data da foto ou

releitura

5. As fotografias e releituras deverão estar acompanhadas por um título ou uma frase

que as caracterize.

6. As fotografias e releituras acompanhadas do título ou da frase deverão ser

entregues diretamente na Central de Atendimento, devidamente identificadas até o dia

20 de agosto de 2022, impreterivelmente.

7. As fotografias e as releituras serão julgadas por um júri composto por fotógrafos

profissionais, um(a) professor(a) historiador(a) convidado e a equipe de professores

da escola.

8. O resultado do Concurso Fotográfico da Fundação Evangélica 2022 será divulgado

no mês de agosto, no final da Semana Ciartec, através do site oficial da escola.

9. As fotografias e releituras participantes do concurso serão expostas virtualmente no

decorrer da Semana Ciartec e nas plataformas oficiais da escola. E também estarão

expostas para votação juntamente com a mostra de Artes.

10. O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento acarretará, a

critério dos seus organizadores, a desqualificação da fotografia e consequentemente,

do participante. O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação de todos os

itens deste Regulamento.

Obs: A critério da comissão, entre as classificadas, serão selecionadas fotos e

releituras que poderão ser usadas posteriormente pela Instituição.

Profª Ana Paula Ferraz
Prof. Marcelo Vier Coordenadora da Área de Ciências Humanas

Coordenador do Concurso

Seno Leonhardt
Diretor Geral da IENH


