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Regras do Concurso
Direcionado a Escritórios Nacionais, Iniciativas, administrativos e rádios

Condições Gerais:

● O objetivo da convocatória é gerar a maior e melhor quantidade de conteúdo

que será parte de uma importante base de recursos audiovisuais para todas as

Fé e Alegria, a Federação, Magis Américas e Entreculturas.

● Podem participar todos  da Área de Comunicação dos Escritórios Nacionais dos

países, os Representantes de Iniciativas, Funcionários dos Escritórios Nacionais e

Estações de Rádios.

● Os competidores poderão participar nas diferentes categorias com, no máximo,

10 fotos e 5 vídeos que representem as diferentes iniciativas de Fé e Alegria.
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Categorias:

● Formação Pedagógica

● Qualidade Educativa

● Avaliação e Medição do Impacto

● Ecologia integral e Panamazônia

● Formação para o Trabalho

● Juventude

● Cidadania

● Gênero

● Educação inclusiva

● Migração

● Identidade e espiritualidade

● Atenção à primera infância

Como participar?

Para competir podem acessar a página mimundo.feyalegria.org onde encontrarão todos

os documentos e informações necessárias, como:  instruções para participar no

concurso; datas; características das fotos e vídeos que devem ser enviadas; um guia de

como fazer boas fotos e vídeos; e finalmente, os formatos de cessão de direitos e

consentimentos de participação daqueles que aparecem nas imagens enviadas. Este

último, debe ser anexado a cada foto ou vídeo com o qual você participa, juntamente

com os dados de cada imagen.

https://mimundo.feyalegria.org
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Características mínimas do material

● Fotografias

Formato: arquivos de extensão JPG.

Resolução: 300 pixels por polegada (ppp o ppi).

Tamanho: 2000 pixels de altura ou comprimento.

Se sua câmera ou celular não permite escolher formato, resolução ou tamanho,

envie o arquivo original (sem nenhuma alteração) que seu equipamento gerar.

● Vídeos

Formato: arquivos de extensão MP4 ou MOV.

Tamanho: mínimo 1920x1080 pixels (HD).

Se sua câmera ou celular não permite escolher formato, resolução ou tamanho,

envie o arquivo original (sem nenhuma alteração) que seu equipamento gerar.

Restrições

● Não será aceito material de terceiros.

● Não será aceito material que tenha participado em outro concurso.

● Não será aceito material que não tenha sido realizado entre as datas da

convocatória.

● Não serão aceitas fotografias tiradas por meios análogicos.

● Não serão aceitas fotografias com conteúdo político, racista ou obsceno.
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Modo de envio

As imagens que participarão no concurso deverão ser enviadas na plataforma que está

disponível em mimundo.feyalegria.org. Através dos departamentos de comunicação de

cada país, serão resolvidas as situações de conexão que possam ter as instituições mais

afastadas.

Dados e documentos

Cada fotografia e vídeo devem ter os siguientes dados:

● Nome do centro educativo participante.

● Nome do docente ou administrativo responsável.

● Nome do fotógrafo.

● Nomes das pessoas que aparecem na imagen ou vídeo.

● Lugar (caso se aplique)

Da mesma forma, deverão ser anexados os documentos de cessão de direitos

devidamente assinados (um exemplar que inclua todo o material participante).

Também, deverão ser anexados os documentos de consentimento de uso de imagem

(um por cada pessoa que apareça na foto). Para o caso de menores de idade, estes

deverão ser assinados pelo pai, mãe ou representante do centro educativo.

Prazos

A convocatória será de  27 de setembro a 08 de novembro de 2021. O anúncio dos

ganhadores será publicado em janeiro de 2022.

https://mimundo.feyalegria.org
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Jurados

O corpo de jurados será  formado pelos representantes de Comunicação da Federação

Internacional de Fé e Alegria, assim como por reconhecidos representantes do mundo

audiovisual e da fotografia.

Critérios de seleção

Os jurados irão selecionar as imagens que ofereçam um melhor enquadramento,

composição, luz, foco, sem considerar a imagem pela qualidade do equipamento com o

qual seja tirada. Isto acontecerá com a finalidade de dar a mesma oportunidade a

todos.

Prêmios

Serão premiadas duas categorias com câmeras profissionais: a melhor foto/vídeo de

qualquer categoria e a maior chamada (esta última, exclusiva para as áreas de

comunicação).

Destino do material

O Material recebido, premiado ou não, será incorporado ao banco de recursos de Fé e

Alegria para ser utilizado em redes sociais, websites e materiais impressos e digitais de

Fé e Alegria, com caráter exclusivamente promocional e informativo, sem nenhum fim

comercial, outorgando o respectivo crédito para a instituição autora do material.
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Contato em seu país:


