Concurso de fotografias “Habilidades
em ação” 2017
Convidamos a todo fotógrafo, jovem entusiasta ou profissional, a empregar suas faculdades e
nos enviar como contribuição ao concurso, imagens que retratem exemplos e histórias
inspiradoras relativas ao tema “Jovens e habilidades”. O concurso é parte das atividades do
Centro Internacional UNESCO-UNEVOC para o próximo Dia Mundial das Habilidades de Jovens,
edição

2017,

que

será

celebrada

no

próximo

15

de

julho.

O que minha foto deve retratar?
É hora de ressaltar as oportunidades e efeitos positivos da educação e formação técnica profissional
sobre os estudantes, famílias e comunidades locais.
Solicitamos que tentem captar visualmente momentos atrativos de “habilidades em ação” que revelem
como a educação e formação técnica profissional contribuí para:


Fomentar o emprego e empreendedorismo de jovens – imagens que demonstrem como
jovens aplicam as habilidades para inserção no mercado de trabalho ou para iniciar seu próprio
negócio



Promover a equidade e igualdade de gênero – imagens que demonstrem que o acesso à
formação deve ser igual para todos, superando estereótipos e a desigualdade de gênero



Facilitar a transição para economias e sociedades sustentáveis – imagens que demonstrem
como as habilidades profissionais favorecem o desenvolvimento sustentável e podem responder à
mudança do clima e outras questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável

Quando devo enviar minha foto?
Serão aceitas as fotos enviadas ao endereço unevoc.skills@unesco.org até o dia 30 de junho de 2017.

O que posso ganhar?
Os vencedores do concurso de fotografia #SkillsInAction receberão os seguintes prêmios:


Primeiro prêmio – Tablet e certificado de vencedor



Segundo prêmio – Câmera e certificado de vencedor



Finalistas – Certificados de finalista

Será concedido um Prêmio especial do público para a fotografia mais popular (mais curtida) no
Facebook.
As fotografias premiadas serão publicadas na página da UNESCO-UNEVOC e em suas redes sociais,
no contexto da comemoração ao #WYSD (World Youth Skills Day - Dia Mundial de das Habilidade dos
Jovens)

Processo de participação
Elegibilidade:


Idade mínima de 18 anos. Concurso aberto a fotógrafos profissionais ou entusiastas.



O participante deve ser o único proprietário ou detentor dos direitos da(s) fotografia(s).

Fotografias:


Cada foto enviada deverá ser acompanhada de um título, um breve texto (máximo de 100
palavras) que explique a fotografia e indique onde e quando foi clicada, e de uma breve apresentação
do autor.



Todas as fotos apresentadas deverão ser enviadas em formato jpeg, com uma resolução mínima
de 3.000 pixels. É permitido retocar/editar levemente as fotos por meio digitais, desde que seja
indicada a natureza da edição. Não incluir marca d´água ou bordas nas fotografias.

Procedimento de seleção
1. A UNESCO-UNEVOC efetuará uma seleção preliminar das fotos enviadas com fins de comprovar o
cumprimento das normas e condições gerais.
2. Na sequência, um especialista externo fará a seleção e classificação das melhores fotografias,
considerando os seguintes critérios:


Idoneidade/adequação ao tema



Originalidade da ideia ou da fotografia



Criatividade



Meios inovadores para transmitir a mensagem proposta pelo concurso

3. Os participantes cujas fotografias tenham sido selecionadas receberão uma notificação por correio
eletrônico ou ligação.
4.

Todas

as

fotos

selecionadas

serão

disponibilizadas

no

Facebook

da

UNESCO-

UNEVOC https://www.facebook.com/UNEVOC/. . Solicitaremos a nossa comunidade das redes sociais
que emitam um voto no Facebook para eleger a fotografia mais popular de “Habilidades em Ação”. O
autor receberá um prêmio especial do público.

5. Os vencedores do concurso serão anunciados em 17 de julho, em comemoração do Dia Mundial das
Habilidade de Jovens.
Check list para submissão da(s) foto(s)
1. Faça o clique vencedor com foco nos jovens.
2. Inclua um título e escreva uma breve descrição para cada foto.
3. Intitule o arquivo no seguinte formato: Último nome- Primeiro nome_ título da foto.jpeg (exemplo:
Diane-Arbus_Mulheres-engenheiras-numa-fazenda-de-energia-solar.jpeg).
4. Certifique-se que você atende os termos e condições. (Podem ser encontrados no formulário de
submissão).
5. Faça o download e complete o formulário de submissão ao concurso. O formulário deve ser
nomeando no seguinte formato: Último nome-Primeiro nome_SAPC_SF.docx. (Observe que a
ferramenta “anexar arquivo” pode não funcionar nas versões MSWord97-2003).
6. Envie o formulário com as fotos ao endereço unevoc.skills@unesco.org, indicando no campo
“Assunto” Último nome_SAPhotoCompetition. Observe que o volume de dados do arquivo deve respeitar
o limite de 10MB. No caso de múltiplas inscrições, que excederão o limite do e-mail, você pode optar por
qualquer servidor de armazenamento em nuvem, basta que nos indique o link direto (sem necessidade
de log in) para que o download seja realizado.

Objetivos do concurso fotográfico Habilidades
em Ação
Considerada muitas vezes como uma educação de segunda classe, a educação e formação técnica
profissional tem sido objeto de debates por décadas. Em todo o mundo, a educação e formação técnica
profissional tem sofrido com baixos investimentos, qualidade e relevância. No entanto, num mundo em
que os países enfrentam altos níveis de desemprego de jovens, rápida mudança nos mercados de
trabalho, avanços tecnológicos e persistentes desigualdades sociais, a importância do papel da
educação profissional é cada vez mais reconhecido. A orientação da educação e formação profissional
em relação ao mundo do trabalho e a aquisição de habilidades de empregabilidade a converte em
relevante ferramenta para responder a questões globais e para contribuir para um desenvolvimento
sustentável.

Sejam capacitados em uma escola ou no ambiente de trabalho, todos os dias, pessoas do mundo inteiro
empregam suas habilidades profissionais para fazer do mundo um lugar melhor. Infelizmente, há uma
falta de evidências práticas sobre como as pessoas em todo o mundo estão se beneficiando dessa

modalidade de educação. As histórias permanecem em grande parte desconhecidas, o que dificulta a
conscientização e novos investimentos.
Os objetivos do concurso são os seguintes:


incrementar a consciência sobre as vantagens da educação e formação técnica-profissional



promover educação e formação técnica-profissional como mecanismo de resposta a desafios
globais como a pobreza, o desemprego de jovens e a desigualdade;



reconhecer o esforço dos jovens em promover o desenvolvimento sustentável em suas
comunidades, obtendo habilidades profissionais e as colocando em prática;



contribuir para o Arquivo Fotógrafico da UNESCO-UNEVOC, concebido para satisfazer
necessidades dos agentes do sector educação e formação técnica-profissional que queiram promover
a educação profissional por meio de projetos de comunicação ou publicação. O referido Arquivo será
se livre acesso, com base na Licença Creative Commons 3.0 IG

