1º CONCURSO E EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DO ETAPI
REGULAMENTO
___________________________________________________________

O presente regulamento torna pública as normas para o 1º Concurso e Exposição de
Fotografia do Encontro de Tecnologias Apícolas (ETAPI) gerenciado pela coordenação do
Curso Técnico em Apicultura com apoio dos professores do grupo.

A exposição e concurso consistem em uma promoção do ETAPI e do Curso Técnico em
Apicultura, de maneira que as 3 melhores fotos da exposição poderão compor
publicidades do curso e do evento, incluindo edições posteriores.

O concurso receberá fotografias produzidas exclusivamente por aparelhos celulares,
devendo o (a) autor (a) selecionar, antes da foto, a opção de melhor resolução da
câmera de seu aparelho.

Obrigatoriamente, a fotografia deverá conter uma ou mais abelhas. É permitido editar
a fotografia fazendo uso de alinhamento, brilho, cor entre outras características, desde
que não sejam acrescidos elementos na foto como, por exemplo: abelha inserida
artificialmente.

As fotografias devem ser inéditas e de autoria do (a) próprio (a) estudante. Na ocasião
de identificação de plágio, o (a) autor (a) será eliminado do Concurso, podendo ser
penalizado externamente quanto à Lei Nº 9.610, de 19/02/1988 (legislação sobre
direitos autorais).

Efetuada a inscrição via e-mail, o (a) estudante cede os direitos de propriedade e de
total uso da foto, sem ônus, para o IFRN.
Cada estudante poderá se inscrever com apenas 1 (uma) fotografia. Podem participar
quaisquer alunos e alunas com matrícula ativa no Curso Técnico em Apicultura. Na
eventualidade de envio de mais de uma foto, será considerada a mais recente (última
submetida).
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As inscrições devem ser efetuadas mediante submissão de fotografia para o e-mail
etapi.pf@ifrn.edu.br no período de 1º a 5 de novembro. No e-mail devem ser
informados: nome completo, número da matrícula, ano e turno de estudo e número de
telefone.

As fotografias serão escolhidas por uma comissão de 7 avaliadores, que selecionarão 20
delas, que posteriormente serão expostas para escolha de melhor por meio de votação
popular.

Receberão premiação e certificados os (as) autores (as) das três fotografias que
obtiverem melhor avaliação. Ao primeiro lugar será concedido certificado, kit surpresa
e premiação no valor de R$ 150,00. Ao segundo lugar, certificado, kit surpresa e
premiação no valor de R$ 100,00. Ao terceiro lugar, certificado, kit surpresa e premiação
no valor de R$ 50,00.

Casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela Comissão Organizadora do ETAPI
e Diretoria Acadêmica.
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