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Regulamento Concurso de fotografia #MeuIpêFloridoFaSeM

1. O Concurso
O concurso intitulado #MeuIpêFloridoFaSeM é promovido pela Faculdade Serra da Mesa
(FaSeM) de caráter exclusivamente cultural, com a participação voluntária e gratuita por
parte dos interessados. As fotografias apresentadas devem ser de própria autoria e não
constituir plagio de espécie alguma.
Os autores das fotografias inscritas assumem total responsabilidade em relação ao direito
autoral e de imagem consubstanciado nas fotografias, isentando os organizadores do I
concurso #MeuIpêFloridoFaSeM de qualquer eventualidade e reclamação sobre o
conteúdo da fotografia.

1.1-

Objetivo

Abordar e enunciar a imagem fotográfica do aspecto relacionados ao tema propostosIpês da Fasem.
2. Premiação
O concurso #MeuIpêFloridoFaSeM premiará com um ensaio fotográfico (contendo dez
fotos) através da fotografa Michelle Barzotto e uma maquiagem da maquiadora Thays
Santos, a melhor fotografia escolhida por um júri no perfil do feed do Instagram da
Faculdade Serra da Mesa (@fasemuruacu).
3. Critérios para Participação - Mecânica do Concurso
3.1. Estão aptos a participar do concurso a comunidade em geral, com a devida
atenção para o período EXCLUSIVO destinado à postagem da fotografia.
3.2. Ao postar a(s) fotografia(s) no FEED do Instagram, o participante deverá seguir
e

marcar

o

perfil

da

FaSeM

(@fasemuruacu)

e

usar

a

hashtag

#MeuIpêFloridoFaSeM na imagem. O participante poderá enviar mais de uma
fotografia.
3.3. O participante deverá seguir os perfis das empresas parceiras do concurso a
fotografa Michelle Barzotto (@mibarzottofotoarte), a Makeup Thays Santos
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(@thayssantosmakeup)

e

a

Líder

Coach

Ana

Paula

Sasaki

(@anapaula_bemestar).
3.4. a) Ter o perfil do INSTAGRAM aberto;
b) Serão desclassificados os concorrentes que não cumprirem todas as normas
apresentadas neste regulamento.
4. Prazo do Concurso e Resultado
4.1. O Concurso será no período dos dias 19 de julho a 25 de setembro.
4.2. O resultado final será divulgado no dia 30 de setembro no site, Facebook e
Instagram da FaSeM.
4.3. Uma comissão de jurados irá selecionar a melhor fotografia.
4.4. Eventuais dúvidas serão resolvidas por comissão a ser nomeada pela Presidente
da Comissão.

Uruaçu-GO, 19 de julho de 2019.

Profa. Ma. Christiane Marques Moisés Cardoso
Presidente da Comissão do Concurso.

