
A Grande Ação: Oceanos Livres de Plásticos 

Edital para o concurso de fotografia 

 

“A Grande Ação é parte do Projeto Oceanos Livres de Plásticos liderado pelo Instituto Pólis, e 

realiza ações educativas, exposições e rodas de discussões entre especialistas e comunidades 

com o objetivo de engajar os diversos atores sociais no tema do consumo consciente e manejo 

de resíduos, colaborando para a formação de uma consciência coletiva sustentável e prática”. 

Na Grande Ação: Oceanos Livres de Plástico, que acontecerá em diversos pontos do município 

de Santos (SP), haverá uma exposição no Museu de Pesca de Santos. A UNIFESP irá participar 

desta ação através de uma exposição fotográfica. Segue abaixo o edital para o concurso. 

 

1. Cronograma do concurso 

a. As inscrições no concurso e o envio das fotografias ocorrerão a partir da data de 

divulgação deste edital até o dia 26 de maio de 2018; 

b. A avaliação pela comissão julgadora se dará entre os dias 28 e 30 de maio de 

2018; 

c. A divulgação das fotografias selecionadas ocorrerá na abertura do evento, a ser 

realizada no dia 05 de junho de 2018 no Museu de Pesca de Santos. 

 

2. Participantes 

a. Podem participar do concurso de fotografia todos os membros da comunidade 

da Unifesp, campus Baixada Santista: discentes, terceirizados e servidores. 

b. Os membros das comissões organizadora e julgadora não poderão enviar 

fotografias para o concurso. 

 

3. Regras 

a. Cada participante pode inscrever até 3 fotografias; 

b. Cada participante se responsabiliza a inscrever fotografias de sua própria 

autoria; 

c. Não serão consideradas fotografias que explicitem nudez e qualquer tipo de 

ofensa racial, religiosa, política e social. 

d. As fotografias devem ter uma resolução de pelo menos 300 dpi. 

 

4. Inscrições 

a. A inscrição no concurso será feita por meio eletrônico. Os interessados deverão 

enviar e-mail para legec.unifesp@gmail.com contendo as seguintes 

informações: 

i. Nome; 

ii. CPF; 

iii. Identificação: RA para discentes, Matrícula SIAPE para servidores e, 

terceirizados deverão informar o cargo e o posto de trabalho; 

b. As fotografias deverão ser encaminhadas para o e-mail 

legec.unifesp@gmail.com; 

c. Não serão consideradas fotografias enviadas após o prazo; 



d. Incluir no assunto do e-mail a frase: “Concurso de fotografia”. 

 

 

5. Avaliação 

a. A comissão julgadora avaliará as fotografias identificadas por número pela 

comissão organizadora do concurso; 

b. Premiação 

i. As melhores fotografias, segundo a comissão julgadora, serão exibidas 

na abertura do evento e até o final da exposição. 

ii. Ao final da exposição, as fotografias expostas serão entregues aos 

respectivos fotógrafos. 

 

6. Temas 

As fotografias devem ser inspiradas nos temas: 

a. Resíduos urbanos 

b. Ambientes costeiros 

c. Oceanos livres de plásticos 

 

7. Casos omissos serão avaliados e decididos pela comissão organizadora do concurso. 

 

8. Comissão organizadora 

a. Barbara Lage Ignacio 

b. Leonardo Q. Yokoyama 


