
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Coordenação de Extensão Campus Erechim 

RETIFICAÇÃO 01 EDITAL CAMPUS ERECHIM Nº 23/2020 ESCOLHA DE 
FOTOGRAFIAS REGISTRADAS NO IFRS CAMPUS ERECHIM RELATIVO ÀS 

ATIVIDADES DA 9ªJEPEx e 3ªMOSTRA CULTURAL CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
DO CAMPUS ERECHIM DO IFRS 

O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio             
Grande do Sul – Campus Erechim, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei              
11.892/2008, torna Público o Edital de Escolha da Fotografia que melhor represente as             
ações realizadas no âmbito da Pesquisa, do Ensino e da Extensão do Campus Erechim              
e comunidade externa, ONDE SE LÊ:  

1. DO OBJETIVO 

 
1.1. Selecionar duas fotos e expor todas fotografias registradas em conjunto com o Instituto              
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Erechim relativas               
às ações de Pesquisa, do Ensino e da Extensão do Campus Erechim e comunidade externa,               
que poderá ser utilizado em todos os meios de comunicação como folder, flyers, cartazes,              
impressos, pastas e outras peças definidas pela Núcleo de Memória do Instituto Federal de              
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Erechim, (NuMen). 
 
1.2. O tema que servirá de orientação para a definição da Fotografia é o que segue: “Registre                 
seu momento com o IFRS/Campus Erechim, evidencie a importância da fotografia como            
marcador da existência, reprodução da realidade, porém com a singularidade do olhar de             
quem acompanha a passagem do tempo e seu registro na história.” (Núcleo de Memória)-              
NuMem).  
 
4. DOS PRAZOS 
 
4.1. Início das inscrições: 21 de outubro de 2020. 
 
4.2. Encerramento das Inscrições: 08 novembro de 2020. 



 
4.3. Julgamento das fotografias: 10 a 13 de novembro de 2020. 
 
4.4. Divulgação do Resultado: 28 de novembro de 2020, no site do IFRS Campus Erechim,               
Aba 9ªJEPEx e 3ªMostra Cultural, Científica e Tecnológica do Campus Erechim do IFRS. 
 
4.5 Exposição das fotografias dia 01 de dezembro de 2020 na abertura da 9ªJEPEx e 3ªMostra                
Cultural, Científica e Tecnológica do Campus Erechim do IFRS. 
 
4.6. Todas as fotografias que participarem do concurso farão parte da exposição. 
 
LEIA-SE: 
 
1. DO OBJETIVO 
1.1. Selecionar duas fotos e expor todas fotografias registradas com relação ao Instituto             
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – relativas às ações de                
Pesquisa, do Ensino e da Extensão do IFRS e comunidade externa, que poderá ser utilizado               
em todos os meios de comunicação como folder, flyers, cartazes, impressos, pastas e outras              
peças definidas pela Núcleo de Memória do Instituto Federal de Educação, Ciência e             
Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Erechim, (NuMen). 
 
1.2. O tema que servirá de orientação para a definição da Fotografia é o que segue: “Registre                 
seu momento com o IFRS evidencie a importância da fotografia como marcador da existência,              
reprodução da realidade, porém com a singularidade do olhar de quem acompanha a             
passagem do tempo e seu registro na história.” (Núcleo de Memória)- NuMem).  
 
4. DOS PRAZOS 
 
4.1. Início das inscrições: 21 de outubro de 2020. 
 
4.2. Encerramento das Inscrições: 20 de novembro de 2020. 
 
4.3. Julgamento das fotografias: 25 a 27 de novembro de 2020. 
 
4.4 Envio da avaliação por parte da comissão julgadora: 30 de novembro de 2020. 
 
4.4. Divulgação do Resultado: 01 de dezembro de 2020, no site do IFRS Campus Erechim,               
Aba 9ªJEPEx e 3ªMostra Cultural, Científica e Tecnológica do Campus Erechim do IFRS. 
 
4.5 Exposição das fotografias dia 01 de dezembro de 2020 na abertura da 9ªJEPEx e 3ªMostra                
Cultural, Científica e Tecnológica do Campus Erechim do IFRS. 
 
4.6. Todas as fotografias que participarem do concurso farão parte da exposição em formato              



de vídeo. 
 

 
 Erechim, 03 de novembro de 2020. 

 
 
 

Eduardo Angonesi Predebon  
Diretor-Geral do Campus Erechim  

Portaria no 151/2020 
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