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CONCURSO “O CAMPUS NILÓPOLIS PELO MEU OLHAR” 
 

REGULAMENTO GERAL  
 

A Direção Geral do campus Nilópolis e a Direção de Ensino de Graduação e Pós-graduação tornam 
público o presente Regulamento, contendo as normas para inscrição de trabalhos no Concurso “O 
campus Nilópolis pelo meu olhar”. 

 

1. DO CONCURSO E SEUS OBJETIVOS 
O campus Nilópolis do IFRJ, através do projeto de evento de extensão “O campus Nilópolis pelo 
meu olhar”, contemplado no Edital Interno 13/2019, promove Concurso de imagem e de texto 
com a temática “O campus Nilópolis pelo meu olhar”, com a finalidade de estimular o 
desenvolvimento das artes visuais, através da produção de desenhos e fotografias, e da escrita 
criativa, através da produção de poemas e crônicas, por parte de alunos, ex-alunos, servidores, 
estagiários e funcionários terceirizados do Campus Nilópolis. 

 
2. DAS CATEGORIAS E TEMA 
 2.1. O trabalho deverá enquadrar-se em uma das modalidades abaixo: 

 2.1.1. IMAGEM 

Nesta modalidade serão aceitos dois tipos de trabalho: 

2.1.1.1. DESENHO original e  

2.1.1.2. FOTOGRAFIA DIGITAL. 

2.1.2. TEXTO 

Nesta modalidade serão aceitos dois tipos de trabalho: 

2.1.2.1. CRÔNICA e 

2.1.2.2. POEMA. 

 2.2. Os trabalhos deverão retratar o significado do Campus Nilópolis, podendo abordar aspectos 
gerais ou mesmo experiências cotidianas, sempre sob a perspectiva de um olhar pessoal. O 
intuito dos trabalhos deve ser o de registrar, seja sob a forma de imagem, seja sob a forma de 
texto, como o campus é visto por sua comunidade acadêmica, assim como as lembranças 
afetivas que ele evoca às pessoas que por ele passam ou passaram. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 3.1. Poderão participar do Concurso alunos, ex-alunos, servidores, estagiários, terceirizados do 
campus Nilópolis do IFRJ. 
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3.2. É vedada a participação, no Concurso, de membros da Comissão Organizadora, da Comissão 
de Seleção e de Premiação do Concurso, da CoEX, da AsCom e de ocupantes de Cargos de Direção 
do IFRJ. 

3.3.Os trabalhos inscritos no Concurso deverão ter autoria individual. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DOS TRABALHOS INSCRITOS 
4.1. Os trabalhos inscritos no Concurso deverão ser inéditos, não sendo permitida nenhuma 
veiculação anterior, tanto em forma impressa (livros, jornais, revistas, peças gráficas) quanto em 
formato eletrônico (CDs, DVDs, E-books, sites, mídia on-line etc.). 

4.2. Cada concorrente poderá participar com até DOIS trabalhos em cada modalidade (a saber, 
IMAGEM e TEXTO), perfazendo o total de, no máximo, quatro inscrições por concorrente. 

4.3. Os trabalhos sob a forma de IMAGEM deverão estar de acordo com as seguintes características: 

4.3.1. Os DESENHOS deverão ser feitos nas dimensões de papel A4 e deverão ser enviados 
nos formatos PDF, JPG ou PNG. 

4.3.2. As FOTOGRAFIAS DIGITAIS deverão estar nos formatos JPG, BMP ou PNG e ter no 
máximo 25MB. 

4.4. Os trabalhos sob a forma de TEXTO deverão estar de acordo com as seguintes características: 

4.4.1. Os POEMAS deverão ser digitados em Fonte Times New Roman 12, espaço 
entrelinhas 1,5 e formato A4 e devem ser enviados em .DOC, .DOCX ou .PDF. 

4.4. As CRÔNICAS deverão ter, no mínimo, 100 palavras e, no máximo, TRÊS laudas. 
Devem ser digitadas em Fonte Times New Roman 12, espaço entrelinhas 1,5 e formato A4 e 
devem ser enviados em .DOC, .DOCX ou .PDF. 

4.5. Os trabalhos de todas as modalidades não deverão veicular nenhum tipo de preconceito, nem 
conter qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos e nem conter palavras de baixo calão. 

4.6. O descumprimento de qualquer das normas referentes à categoria, ao tema, às condições de 
participação e dos trabalhos inscritos, expressas neste Regulamento, acarretará eliminação do 
trabalho. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES 
5.1. As inscrições e o envio dos trabalhos deverão ser feitos da seguinte forma: 

Através de envio de e-mail para o endereço campusnilopolispelomeuolhar@gmail.com com as 
informações abaixo e com um arquivo (de acordo com as especificações descritas nos itens 4.3 e 
4.4) contendo o trabalho: 
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Informações que devem constar no corpo do e-mail 

NOME COMPLETO 

TIPO DE VÍNCULO COM O CAMPUS (aluno, ex-aluno, servidor, terceirizado, estagiário) 

SE FOR ALUNO OU EX-ALUNO, DIGA QUAL É (FOI) SEU CURSO 

CATEGORIA DO TRABALHO (Imagem- desenho ou fotografia digital- ou Texto – poema ou 
crônica). 

Cada trabalho deve ser enviado em um e-mail distinto, ainda que o autor seja o mesmo. Ou 
seja, deve ser enviado apenas um arquivo em cada e-mail. 
5.2. Só serão encaminhados, para a Comissão de Seleção e Premiação, os trabalhos devidamente 
inscritos e enviados pelo e-mail supracitado. 

5.3.O período de inscrição será de 17/08/2021 a 27/08/2021, impreterivelmente, até às 23h59min 
(horário de Brasília). 

 
6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO 
6.1. O processo de seleção e premiação será conduzido por uma Comissão composta por 
profissionais de saber e experiência no campo das letras e das artes visuais. 

6.2. No processo de avaliação dos trabalhos inscritos, a Comissão de Seleção e Premiação norteará 
suas decisões fundamentada nos seguintes critérios e suas pontuações, num total de 100 pontos: 

 (a) abordagem do tema – 20 pontos; 
 (b) domínio de técnicas da modalidade escolhida – 20 pontos; 

 (c) observância das características do gênero escolhido – 20 pontos; 

 (d) beleza e capacidade de emocionar – 20 pontos; 

 (e) criatividade – 20 pontos. 

  

 6.3 Às decisões da Comissão de Seleção e Premiação não cabem recurso. 

6.4. A Comissão de Seleção e Premiação reserva-se o direito de não atribuir os prêmios 
previstos no concurso, caso não reconheça mérito suficiente aos trabalhos apresentados, sem 
necessidade de invocar qualquer tipo de razão ou fundamento para o efeito. 

 
7. DA PREMIAÇÃO 
7.1. A Comissão de Seleção e Premiação premiará os 2 (dois) melhores trabalhos em cada tipo e 

modalidade (1º e 2º lugares em FOTOGRAFIA DIGITAL, 1º e 2º lugares em DESENHO, 1º e 
2º lugares em POEMA, 1º e 2º lugares em CRÔNICA). 
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7.2. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior nota em criatividade. 

7.3. Os classificados em 1º lugar receberão um vale-presente de uma loja virtual escolhida pela 
Comissão Organizadora no valor de R$150,00 e os classificados em 2º lugar receberão um vale 
presente de uma loja virtual escolhida pela Comissão Organizadora no valor de R$100,00, os 
quais poderão ser utilizados apenas de acordo com as regras estabelecidas no Edital Interno 2019 
e de acordo com os termos de utilização do vale-presente que serão enviados por e-mail pela 
Comissão de Seleção e Premiação para os vencedores do concurso. 

7.3.1. Havendo descumprimento dos termos de utilização do vale-presente por parte dos 
ganhadores, será obrigatória a devolução à instituição do valor utilizado indevidamente, 
sob a forma de GRU. 

7.4. Os resultados finais da Premiação do  Concurso “O campus Nilópolis pelo meu olhar” serão 
divulgados na cerimônia de premiação que será realizada de forma virtual, através do Google Meet, 
para a qual serão convidados todos os participantes no concurso. A cerimônia será realizada no 
dia 31/08, às 18h. 
7.4. Certificados de participação serão concedidos a todos os selecionados. 

 
8. DOS DIREITOS DOS AUTORES 
8.1. Os direitos autorais dos trabalhos premiados e/ou selecionados serão cedidos automaticamente 
para o campus Nilópolis do IFRJ, para a publicação do material de divulgação do campus. 

8.2. Para fins institucionais, independentemente de qualquer formalização, o campus Nilópolis do 
IFRJ poderá utilizar os trabalhos selecionados e/ou premiados, em seu material de divulgação, no 
país e no exterior, sempre fazendo menção aos nomes dos autores. 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
9.1. A inscrição no Concurso “O Campus Nilópolis pelo meu olhar”, de que trata o presente 
Regulamento, implica a plena aceitação, por parte do concorrente, das normas e termos 
estabelecidos neste Regulamento. 

9.2. Compete à Comissão Organizadora do Concurso a aceitação ou indeferimento das inscrições 
que apresentarem qualquer inconsistência em relação ao Regulamento, mesmo que detectada 
posteriormente ao ato de inscrição. 

9.3. Os concorrentes garantem ao IFRJ, a Entidade Promotora, que são os criadores dos trabalhos 
apresentados no Concurso e que estes não violam qualquer direito de autoria de terceiro. 

9.4. Os concorrentes obrigam-se, perante a Entidade Promotora, a suportar o pagamento de 
qualquer compensação pecuniária e/ou indenização que venha a ser atribuída, judicial ou 
extrajudicialmente, a terceiros por violação do direito de autoria emergente do trabalho 
apresentado ao Concurso ou quaisquer outros direitos que esses terceiros se arroguem. 
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9.5. Os concorrentes obrigam-se ainda a indenizar a Entidade Promotora por perdas e danos 
resultantes da violação de direitos de autoria de terceiros emergente do trabalho apresentado ao 
Concurso, incluindo a reparação dos custos com a eventual alteração do trabalho apresentado ao 
concurso que aquela violação venha a determinar. 

9.6.  Os casos não previstos neste Regulamento serão analisados e resolvidos pela Comissão 
Organizadora e/ou pela Comissão de Seleção e Premiação. 

 
Nilópolis, 17 de agosto de 2021. 

 

 

 

 
Fabiana da Silva Campos Almeida 

Direção de Ensino de Graduação e Pós-graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiago Matos Pinto 

Direção Geral do Campus Nilópolis 
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