5º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE

REGULAMENTO DE CONCURSO DE FOTOGRAFIA
TEMA CENTRAL: ACESSIBILIDADE
O Conselho Regional de Engenharia – CREA-PR torna público que até o dia 27 de abril de
2018, estarão abertas as inscrições para o CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE
ACESSIBILIDADE, como parte dos eventos que ocorrerão durante o 5º SEMINÁRIO
INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE.
1. OBJETIVO GERAL:
Motivar e sensibilizar os profissionais da engenharia e o público em geral para as questões de
acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida em áreas
urbanas e rurais.
2. OBJETIVO ESPECÍFICO:
Reunir um conjunto de fotografias de áreas urbanas e rurais que registrem situações positivas
e negativas sobre acessibilidade, com vista a serem expostas no hall de entrada do 5º
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE.
3. O DESAFIO:
Encontrar, por meio de registros fotográficos, situações relacionadas com os direitos das
pessoas com deficiência.
Identificar por meio de imagem fotográfica:
- Situações em que a engenharia resolveu com qualidade a acessibilidade;
- Situações que os acessos foram adaptados, entretanto não resolveram os problemas de
acessibilidade.
- Situações em que não há nenhuma acessibilidade.
4. DATAS IMPORTANTES:
A exposição dos trabalhos será nos dias 16 e 17 de Maio de 2018, data da realização do
Seminário Internacional de Acessibilidade.
Os interessados em participar do concurso deverão inscrever-se gratuitamente até o dia 27
de Abril de 2018, preenchendo o formulário no site do CREA-PR.
As imagens devem ser postadas, via Correio ou em qualquer Regional do CREA-PR, até o
dia 27 de Abril de 2018, anexando também a ficha de inscrição.
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5. FORMATO DAS FOTOGRAFIAS:
- IMPRESSÃO EM PAPEL: No tamanho 20 x 30 cm em posição “retrato” ou “paisagem”, em
papel fotográfico fosco, sem moldura, podendo ser coloridas ou em preto e branco.
6. CONDIÇÕES GERAIS:
A fotografia impressa deve ser colocada em um envelope e endereçada ao CREA-PR
CONCURSO DE FOTOGRAFIA SOBRE ACESSIBILIDADE e deve estar acompanhada da
ficha de inscrição contendo as seguintes informações:
- Nome completo do participante;
- Endereço e telefone;
- Profissional Registrado no sistema CONFEA/CREA Sim ( ) Não ( )
- Título da foto;
- Data e local da fotografia;
Os envelopes, devidamente identificados, devem ser encaminhados para a Comissão de
Acessibilidade do CREA-PR pelo CORREIO para o endereço: Rua Doutor Zamenhof nº 35,
Curitiba-Pr CEP: 80030-320, ou em qualquer escritório regional do CREA-PR.
Limitado a uma foto por participante. As fotos serão classificadas em primeiro, segundo e
terceiro lugares.
Os trabalhos selecionados com melhor expressão ao tema proposto serão expostos no hall
de entrada do auditório do IEP onde se realizará o 5ºSEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE
ACESSIBILIDADE e seus autores convidados a participar das palestras e mesas redondas.
Todas as fotos devem ser inéditas e de autoria do participante. Não serão aceitas as
inscrições de fotografias profissionais ou amadoras já premiadas ou inscritas em outros
concursos.
Fotografias inscritas que apresentem evidências de uso de artifícios de alteração ou
manipulação drástica do original (por meio de software de edição) serão eliminadas, a critério
da comissão de avaliadores de forma soberana.

7. AUTORIZAÇÃO DE USO DAS IMAGENS:
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A inscrição implica na expressa, integral e automática concordância do participante com todo
o REGULAMENTO, especialmente no que diz respeito a prazos, requisitos das imagens e
demais exigências, autorizando o CREA-PR sem qualquer limitação de prazo, por qualquer
meio ou processo de divulgação, sem depreciação da obra e sem qualquer ônus, a fazer uso
da imagem da fotografia enviada com o objetivo de participar do presente Concurso
Fotográfico, bem como anexá-la às suas publicações em quantas edições e exemplares se
fizerem necessários, com a identificação autor da imagem, sem qualquer pagamento ao
autor.
8. PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS:
Além de todas as fotografias serem expostas, as três melhores fotografias, na visão da
comissão de avaliação, receberão como premiação.
CLASSIFICAÇÃO

PRÊMIO

Primeiro Lugar

1 Tablet

Segundo Lugar

Placa de participação

Terceiro Lugar

Placa de participação

9. CASOS DE DÚVIDAS OU CONFLITOS:
O CREA-PR, através de sua comissão que tratará deste concurso, será soberano para decidir
casos de dúvidas ou omissões que eventualmente apareçam neste regulamento.
Curitiba, 01 de março de 2018

Eng. Célia Neto Pereira da Rosa
Coordenadora da Comissão de Acessibilidade

Eng. Augusto Brandini Neto
Coordenador Adjunto da Comissão de Acessibilidade
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