
 
 

 
 

 
 

#concursofotografiafema 
 

 
ATENÇÃO: As inscrições para o Concurso de Fotografia da 
FEMA foram prorrogadas até segunda-feira, 14 de outubro de 
2019.  
 
A Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA, divulga por meio 
deste o 2º Concurso de Fotografia FEMA, que ocorrerá no período de 13/09 a 
11/10/2019. 
 
 
Objeto 

 
O objetivo desta seleção é escolher a melhor fotografia realizada com o tema: 
“REGISTRE A BELEZA DA FEIRA LIVRE DE ASSIS”. 
 
Da condição de participação  
 
Poderão participar todas as pessoas, excluindo os organizadores do evento e 
os membros da Comissão Julgadora e aqueles que mantiverem relação de 
parentesco até o 3° grau com os organizadores e membros da Comissão 
Julgadora.  
 
Do tema 
 
O tema geral será: “REGISTRE A BELEZA DA FEIRA LIVRE DE ASSIS”. 
O objetivo é que a imagem retrate a Feira Livre na cidade de Assis. As 
fotografias devem inspirar, ter história, representar a vida das pessoas que 
passam por ali. No registro de uma feira livre pode haver barracas, temperos, 
frutas, verduras, feirantes, rua, cidade, em uma mistura de sensações, cores e 
texturas. Tudo isso pode ser motivo de inspiração para uma boa foto. 
 



 
 

 
Da Participação  
 
A participação é gratuita e exclusivamente on-line, MEDIANTE INSCRIÇÃO NO 
SITE DA FEMA: www.fema.edu.br no banner do Concurso de Fotografia. Os 
participantes que enviarem a foto, mas não estiverem inscritos pelo site, serão 
automaticamente desclassificados. 
 
Cada participante poderá enviar 01 (uma) foto sobre o tema no email do 

concurso até o dia 11/10/2019 às 18h: concursofotografia@femanet.com.br 
 
Ao se inscrever, o participante que é autor da imagem enviada para este 
concurso, respondendo penal e civilmente por esta informação, isentando a 
FEMA de qualquer responsabilidade. As fotos deverão estar de acordo com a 
legislação civil e penal brasileira.  
 
Especificações da Imagem 

 
A foto poderá ser em cor preto e branco ou colorida. Não será aceita ilustração. 
As fotos não poderão conter marca d`água ou afins. 
Tamanho da Imagem: maior lateral com no máximo 3000 pixels. 
Formato do Envio: deve ser salva em Jpg em qualidade 12. 
Tamanho do Arquivo: no mínimo 1mb e não pode ser maior que 5Mb. 
 
 
Da Comissão Julgadora  
A Comissão Julgadora será composta por 03 (três) membros com 
conhecimento e atuação na área da Fotografia a serem nomeados pela 
Direção do IMESA.  
Os critérios para avaliação das fotografias serão: relação com o tema, 
composição, criatividade e qualidade técnica. 
 
 
Do resultado:  
  
A Comissão Julgadora divulgará o resultado no site da Fema, 
(www.fema.edu.br) até dia 16/10.  
 
 
Da premiação:  
  
1º lugar: 1 KIT CÂMERA DIGITAL DSLR D3400 COM LENTE 18-55mm 

2º lugar: 1 CELULAR SAMSUNG GALAXY A30 

3º lugar: 1 MOCHILA PARA CÂMERA PROFISSIONAL 

 
Dos casos omissos  

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora.  
 
Disposições Gerais  

http://www.fema.edu.br/
mailto:concursofotografia@femanet.com.br
http://www.fema.edu.br/


 
 

 
As fotografias que não estiverem inseridas neste edital não serão aceitas 
O ato da inscrição implica na concordância total com este edital, bem como a 
responsabilização pelo descumprimento dele. 
Este edital atende à legislação dos direitos autorais. Lei 9.610 de 12/02/1998, 
respondendo o participante pela eventual violação aos direitos autorais. 
Ao realizar o envio por email, mediante inscrição prévia, o participante 
concorda na exposição das fotos nas redes sociais da FEMA, sem que haja a 
contraprestação de qualquer natureza paga pela Instituição. 
A FEMA poderá utilizar as imagens para efeitos pedagógicos e de informação 
sobre o curso de fotografia. 
As fotografias/imagens não poderão ter conteúdo 
publicitário/comercial/nudez/político-partidário. 

 
 
 
 
 

Apoio:    
 
 
 

Realização:    


