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Retratos da Itália no Brasil 
 

EDITAL DE PARTICIPAÇÃO 
 
Disposições gerais 
 
O concurso fotográfico “Retratos da Itália no Brasil” é voltado a estudantes e público em geral, de 
todos os níveis de conhecimento do idioma italiano, residentes no Brasil, com idade mínima de 18 
anos. Os vencedores receberão 05 bolsas de estudo junto à EDULINGUA , escola de idioma 
italiano para estrangeiros, com sede na Itália. O primeiro lugar receberá, além disso, um bilhete 
aéreo, ida e volta (São Paulo/Roma – Roma/São Paulo).  São incluídos nas bolsas de estudo, o 
alojamento e excursões a famosas cidades italianas, no período que compreende o curso. A 
participação no concurso é gratuita.  
 
A temática das fotografias é a presença da cultura italiana no cotidiano da comunidade ítalo-
brasileira, expressa em cenas familiares, atividades culturais, paisagens, edificações, eventos e 
outros aspectos que sejam alusivos ao tema. 
 
Proponente 
 
EDULINGUA – Laboratorio di lingua e cultura italiana - Via E. Mattei, 33 - 62022 Castelraimondo 
(MC) ITALIA - Tel. +39 0737.642308 Fax. +39 0737.642494 - e-mail: info@edulingua.it – Skype: 
edulingua - www.edulingua.it. 
 
 
Objetivo 
 
A escola EDULINGUA, instituição reconhecida oficialmente como ente formativo pela Região Le 
Marche, voltada à excelência e inovação no ensino da língua italiana a estrangeiros, objetiva, com 
este concurso, oferecer a oportunidade de aprendizado da língua italiana e a imersão na cultura do 
país.  
 
Período de inscrição 
 
O período de inscrições é de 01/10/2012 a 15/11/2012 e deverá ser realizado através de envio de 
e-mail para info@edulingua.it . 
 
 
Regulamento de participação 
 
1. Cada participante poderá enviar no máximo uma (01) fotografia inédita (não exposta em mostra 
ou premiado em outros concursos).  

 
2. O participante deverá enviar, no ato da inscrição, junto à fotografia da qual é autor, as seguintes 
informações:  
 
- Nome, endereço, telefone e e-mail  
- Fotocópia da cédula de identidade  
- Título da imagem, a data e o local onde foi feita a fotografia.  
 
3. A foto deverá ser enviada em arquivo jpg nas dimensões entre 500 e 1500 Kb. 
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4. O participante, no ato da inscrição, assegura ser o detentor dos direitos autorais da fotografia 
enviada e autoriza a escola EDULINGUA a divulgar a mesma em mídias eletrônicas, ficando 
responsável por eventuais demandas de terceiros em relação a pessoas ou objetos componentes 
da fotografia inscrita no concurso.  
 
5. A instituição que inscrever mais estudantes, enviando as respectivas fotografias, poderá obter 
uma bolsa de estudo para o curso de atualização de março 2013, para um de seus docentes. 
 
6. A inscrição no concurso comporta a aceitação e concordância com todos os artigos deste 
Regulamento. 
 
Seleção 
 
As 10 fotografias finalistas serão selecionadas por um júri instituído pela escola EDULINGUA, cuja 
decisão será soberana, não cabendo recurso. Serão os principais critérios de avaliação para a 
premiação, a adequação e a originalidade da foto em conformidade com o argumento proposto no 
concurso, a qualidade técnica e documental. 
 
As 10 fotos selecionadas serão publicadas na página da EDULINGUA no Facebook e vencerá a 
foto que receber mais votos com a tecla “curtir”. 
 
Difusão dos resultados 
 
O resultado do concurso será anunciado até o dia 10 de dezembro, através do blog da escola 
EDULINGUA http://www.edulingualab.org/ e de contato com os vencedores via de e-mail. 
30/10/2012. 
 
Premiação 
 
1 ° lugar - Bolsa de estudo (curso, alojamento e excursões conforme o programa) - 04 semanas + 
bilhete aéreo ida e volta SP/ROM-ROM/SP 
2 ° lugar - Bolsa de estudo (curso, alojamento e excursões conforme o programa) - 04 semanas 
3 ° lugar - Bolsa de estudo (curso, alojamento e excursões conforme o programa) - 03 semanas  
4 ° lugar - Bolsa de estudo (curso, alojamento e excursões conforme o programa) - 02 semanas 
5 ° lugar - Bolsa de estudo (curso alojamento e excursões conforme o programa) – 02 semanas 
 
As bolsas de estudos são válidas para o ano letivo 2013 – com exceção dos meses de março, 
julho e setembro – e incluem, além do curso de italiano, alojamento em quartos duplos, em 
apartamentos no “Residence Le Magnolie”, junto às instalações da escola; excursões a cidades 
italianas e participação nos eventos promovidos pela instituição durante o período do curso – 
conforme programa disponibilizado no site www.edulingua.it; e certificado de conclusão. 
 
A matrícula dos alunos premiados deverá ser comunicada à escola EDULINGUA ao menos um 
mês de antecedência ao início do curso. 
 

 
 
 


