
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

XIV CLIC AMBIENTAL – 2022

MEIO AMBIENTE EM FOCO: MEU OLHAR SOBRE CAXIAS

REGULAMENTO

I – DA REALIZAÇÃO
Art. 1º O XIV Clic Ambiental - 2022 é uma realização da Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente – SEMMA.

II – DO TEMA
Art. 2º O concurso XIV Clic Ambiental – 2022 tem como tema “Meio ambiente em foco: meu olhar sobre
Caxias”.

III – DA JUSTIFICATIVA
Art. 3° A imagem fotográfica é uma forma de comunicação e construção estética que tem um grande
impacto no nosso cotidiano. É um meio independente que transmite e veicula informação para que qualquer
um de nós possa interpretá-la. “Fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração”
(Henri Cartier-Bresson, 1994), pois as pessoas são consumidoras de imagens, mas o mais importante é o
que interpretam delas. O desafio do XIV Clic Ambiental – 2022 está em provocar um turbilhão de
sentimentos a quem vê e, consequentemente, uma reflexão mais sustentável e consciente.

Parágrafo único. Os últimos anos foram marcados por períodos de isolamento e momentos de incerteza,
envolvendo todos os aspectos da sociedade. Ao ficar em casa, em meio a angústia e desesperança,
descobrimos novas formas de ver a vida e, no fim, aprendemos que, apesar de tudo, podemos tentar
enxergar as coisas boas que existem à nossa volta.

Nesse momento mais seguro, voltamos a pensar no mundo do lado de fora, buscando entender o
nosso papel no todo que nos envolve. O concurso XIV Clic Ambiental - 2022 busca incentivar o contato com
a natureza e promover o reconhecimento como sociedade em um ambiente natural e urbano, visto que o
meio ambiente está presente em todos os espaços.

IV – DOS OBJETIVOS
Art. 4° A edição de 2022 do concurso Clic Ambiental tem como objetivos:
a) Reconhecer e premiar as melhores fotografias relacionadas ao tema;
b) Promover a valorização do meio ambiente tanto em ambientes urbanos quanto naturais;
c) Valorizar os espaços urbanos e naturais de toda a cidade;
d) Estimular a auto estima da cidade.

V – DO PÚBLICO REFERENCIAL
Art. 5º O XIV Clic Ambiental – 2022 é um concurso aberto a todos os cidadãos brasileiros, cuja participação
será efetivada mediante preenchimento de formulário de inscrição e das fotografias (virtuais), dentro do
prazo estabelecido no presente Regulamento.

Parágrafo único. É vedada a participação de qualquer servidor da Prefeitura de Caxias do Sul lotado na
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA (provimento efetivo, cargo em comissão ou estagiário) e
dos jurados constituintes da Comissão Julgadora.

VI – DAS MODALIDADES
Art. 6º As fotografias inscritas deverão destacar práticas do dia a dia, que muitas vezes passam
despercebidas, propiciando a aproximação com o lugar registrado e desenvolver o sentimento de
pertencimento para atuar na adoção de práticas que visem a sustentabilidade e a diminuição de qualquer



impacto que as atividades desenvolvidas pelos seres humanos venham a ter no ecossistema que nos cerca
e nos mantém, dentro dos limites do município de Caxias do Sul, tanto na área urbana quanto na rural.

Modalidade PAISAGEM NATURAL
Categoria 1: escola (destinada aos alunos regularmente matriculados em instituições públicas e privadas);
Categoria 2: livre (destinada à comunidade em geral).

Modalidade PAISAGEM URBANA
Categoria 1: escola (destinada aos alunos regularmente matriculados em instituições públicas e privadas);
Categoria 2: livre (destinada para a comunidade em geral).

Parágrafo único. Para mais informações sobre as modalidades, contate o Setor de Educação Ambiental da
Secretaria do Meio Ambiente, por meio do telefone (54) 3901-1445, ramal 9200 ou opção 6 da Central.

VII – DAS CONDIÇÕES
Art. 7º A entrega do material consiste na entrega da sua versão digital. O material e todas as informações
do participante devem ser enviadas por meio de um formulário, acessando o link:
https://forms.gle/9tZj1AwywDGvZJuo8

Art. 8° A técnica é livre, entretanto, qualquer manipulação de imagem é proibida.

Parágrafo único. Fotografias compostas, sobreposições e imagens manipuladas digitalmente, assim como
fotografias cujo tamanho/resolução foi aumentado posteriormente serão excluídas do concurso.

Art. 9° As fotografias devem ser inéditas, nunca premiadas e/ou publicadas em qualquer outro concurso.

Art. 10º Em caso de fotografias que apareçam pessoas, o autor da obra será responsabilizado por qualquer
tipo de cobrança de uso de imagem.

VIII – DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DAS FOTOGRAFIAS
Art. 11º O Regulamento estará disponível no site da Prefeitura de Caxias do Sul, no link da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente – SEMMA
(https://caxias.rs.gov.br/servicos/meio-ambiente/concursos-culturais).

Art. 12º A inscrição somente será aceita mediante o preenchimento de todas as informações no formulário e
autorização do uso de imagem. A entrega do material deverá ser feita apenas por meio digital, no período

Parágrafo único. As escolas participantes deverão preencher um formulário por estudante.

Art. 13º Caso o participante queira participar de mais de uma modalidade, enviando mais de uma fotografia,
deverá preencher o formulário mais de uma vez, enviando novamente todas as suas informações.

IX – DO JULGAMENTO
Art. 14º As fotografias apresentadas para o Concurso serão selecionadas por uma Comissão Julgadora,
passando por duas etapas de avaliação.

Parágrafo primeiro. A 1ª etapa será eliminatória, de acordo com os seguintes critérios:
a) coerência com a temática;
b) atendimento às regras;
c) qualidade técnica.

Parágrafo segundo. Na 2ª etapa, cada jurado atribui uma nota de zero a cinco para cada critério. Dessa
forma, será calculada a nota por item e, em seguida, a média geral, que representará a nota final. Os
trabalhos selecionados serão avaliados de acordo com os critérios abaixo:

a) originalidade;
b) criatividade;
c) composição.

Parágrafo terceiro. Será considerado como critério de desempate a maior nota em originalidade, seguida

compreendido de 05 de abril a 13 de maio. Não há taxa de inscrição.



de criatividade e de  composição.

Parágrafo quarto. A Comissão Julgadora terá acesso somente às imagens, entendendo por isso que não
haverá acesso à informações dos participantes.

Art. 15º As fotografias serão avaliadas por uma Comissão Julgadora formada por representantes da
SEMMA, profissionais de fotografia e das áreas de comunicação, indicados pela organização do Concurso.

X – DO RESULTADO
Art. 16º Somente os vencedores serão comunicados do resultado, por telefone e/ou e-mail. Os resultados
também serão divulgados no site da Prefeitura de Caxias do Sul
(https://caxias.rs.gov.br/servicos/meio-ambiente), no link da SEMMA. A data da cerimônia de premiação
será informada por e-mail.

XI – DA PREMIAÇÃO
Art. 17º As fotografias serão premiadas por modalidade e por categoria. Em cada modalidade serão
escolhidas 6 (seis) fotografias, sendo 3 (três) em cada categoria.

Art. 18º Os vencedores receberão certificado em formato de placa com estojo, ecobag com a foto
vencedora estampada e blocos de anotações com a fotografia na capa.

XII – DA DIVULGAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS
Art. 19º As fotografias premiadas serão divulgadas em exposição itinerante.

Art. 20º O autor, ao enviar as fotografias para a avaliação da Comissão Julgadora, autoriza a utilização de
suas imagens: na exposição realizada ao final do Concurso, na divulgação na mídia e em todo e qualquer
evento, organizados pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, sempre publicadas com o devido crédito ao
autor. As fotos poderão ser utilizadas pelos organizadores conforme situações descritas no regulamento,
sem qualquer ônus para os promotores do concurso.

Art. 21º Os promotores do evento ficam autorizados a utilizar as fotografias em qualquer forma, tempo ou
lugar, sem obrigações com cachês, taxas e/ou direitos para os autores ou possíveis figurantes,
comprometendo-se a publicar sempre o nome do fotógrafo.

XIII – DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 22º A Comissão Organizadora é constituída por representantes da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente – SEMMA.

XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23º Os casos eventualmente omissos neste regulamento serão resolvidos pela entidade promotora, por
meio da Comissão Organizadora.

Parágrafo único. Tanto as decisões da entidade promotora, por meio de sua Comissão Organizadora,
como as da Comissão Julgadora, não serão passíveis de recurso ou qualquer tipo de revisão.

Art. 24º Todos os trabalhos apresentados deverão estar de acordo com a temática do concurso, “Meio
ambiente em foco: meu olhar sobre Caxias”. Todo autor, ao inscrever sua obra para participar deste
Concurso, assume, particular, pessoal e, exclusivamente, toda e qualquer responsabilidade, civil e/ou
criminal, relacionada com pessoas, animais e/ou objetos retratados na obra, decorrentes da concepção,
criação ou divulgação da imagem inscrita, excluindo de tais responsabilidades a Prefeitura Municipal de
Caxias do Sul – Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, seus diretores, suas associações
filiadas, associação organizadora, patrocinadores e qualquer órgão de imprensa ou de divulgações
vinculadas à promoção do concurso XIV Clic Ambiental – 2022.

Art. 25º Para o conhecimento da autoria das fotografias, fica valendo a declaração do candidato, no
Formulário de Inscrição. Caso seja levantada qualquer hipótese de inveracidade das fotografias, estas serão
automaticamente desclassificadas, e a Comissão Organizadora fica isenta de eventuais responsabilidades.
Não serão aceitos pseudônimos.

Art. 26º A inscrição no concurso XIV Clic Ambiental – 2022 implica imediata adesão a todas as condições



estabelecidas neste Regulamento, bem como às decisões da entidade promotora e Comissão Julgadora.

Art. 27º Dúvidas quanto a este Regulamento deverão ser elucidadas junto à entidade Organizadora.

Caxias do Sul, abril de 2022.

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE




