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Concurso de Fotografia “À descoberta do Campus…primeiras impressões.“ 

 

Regulamento 

 

Introdução  

O concurso de fotografia “À descoberta do Campus… primeiras impressões” é organizado pela Universidade dos 
Açores. 

 

1. Objetivo  

Este concurso tem como objetivo integrar os novos alunos recém-chegados, estimulando e impulsionando a 
descoberta do Campus. Pretende-se que cada trabalho fotográfico revele diferentes olhares das primeiras 
impressões dos alunos sobre o Campus, relacionando-os com as expetativas criadas antes da chegada à 
Universidade. 

 

2. Participação  

2.1 - Este concurso destina-se aos novos alunos do 1.º ano da Universidade dos Açores;  

2.2 - A inscrição no concurso não tem qualquer custo; 

2.3 - Todos os participantes devem cumprir com as seguintes condições: 

 Fazer Like nas páginas dos nossos parceiros: Futurismo Azores Whale Watching, Grupo Bensaúde e 
Oceanemotion; 

 Partilhar as fotos a concurso com os nossos parceiros descritos no ponto anterior, com o objetivo de 
promover o concurso, a Universidade dos Açores e o autor. 

2.4 - Não poderá ser apresentada nenhuma fotografia cujos direitos de propriedade intelectual não pertençam 
integralmente e sem qualquer exceção ao participante;  

2.5 - Serão aceites até 5 fotografias por autor. 

 

3. Tema 

O tema a concurso é: retratar as primeiras impressões do Campus da Universidade. 
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4. Prazos e entrega 

O prazo para inscrição e envio das fotografias a concurso decorre até 13 de novembro de 2020, inclusive, por e-
mail, para o endereço: reitoria.grpc@uac.pt. 

 

5. Condições técnicas 

5.1 - As fotografias terão de ser enviadas, na máxima qualidade possível, com uma dimensão mínima de 1800 
pixels no seu lado menor, podendo ser a cores ou a preto e branco; 

5.2 - As fotografias deverão ser enviadas em formato JPG, sem tirar o respetivo exif; 

5.3 – As fotografias enviadas não podem ter qualquer tipo de moldura, assinatura ou qualquer outra marca que 
permita identificar o seu autor; 

5.2 - Cada e-mail enviado deve respeitar as seguintes normas e conteúdos: 

 1. O assunto do e-mail: “À descoberta do Campus…primeiras impressões.“ 

2. Nome completo 

3. Local e data em que cada fotografia foi tirada  

4. As imagens a concurso devem ser acompanhadas por título e/ou legenda 

5.3 - A organização do Concurso não assume qualquer responsabilidade pelos projetos que não estejam em 
perfeitas condições ou que se venham a extraviar por razões alheias às entidades promotoras; 

5.4 - A organização do Concurso reserva-se o direito de não validar as imagens que não cumpram os requisitos 
técnicos estabelecidos no presente regulamento. 

 

6. Calendarização 

6.1 - Início do Concurso: 15 de outubro, 2020 

6.3 - Deadline para envio das fotos: 13 de novembro, 2020  

6.3 - Divulgação dos vencedores: 30 de novembro, 2020 

6.4 - Os vencedores serão informados via e-mail e os resultados divulgados no site e redes sociais da UAc. 
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7. Júri e decisão 

7.1 - O Júri é composto por um professor, um colaborador e um aluno da Universidade dos Açores; 

7.2 - A decisão do Júri, por maioria simples, é soberana, incontestável e solidária, não sendo admitido recurso; 

7.3 - O Júri reserva-se o direito de não selecionar as fotos, caso considere que as fotografias enviadas não reúnem 
os critérios de avaliação; 

7.4 - A organização, bem como o Júri eliminará do Concurso qualquer fotografia que não cumpra os requisitos do 
presente Regulamento. 

 

8. Direitos de autor e utilização das imagens  

8.1 - Os participantes no Concurso, declaram expressamente perante a organização que são os autores das mesmas, 
sendo titulares de todos os direitos inerentes às imagens por si apresentadas. Toda e qualquer reivindicação de 
direito feito por terceiros, será da exclusiva responsabilidade do participante; 

8.2 - Caso as fotografias enviadas no âmbito do presente Concurso violem direitos de autor ou sejam retiradas da 
Internet, as entidades promotoras procederão à exclusão imediata da participação no Concurso;  

8.3 - Os trabalhos apresentados deverão ser inéditos e nunca submetidos à apreciação de júris, parcial ou 
integralmente, e não poderão estar publicados na internet ou em meios de comunicação social;   

8.4 - Ao participarem, os autores das fotografias, cedem os direitos de reprodução das imagens tanto para 
promoção do concurso nas redes sociais e nos sites da Universidade dos Açores, não sendo a Universidade dos 
Açores obrigada a pagar qualquer remuneração ao seu autor; 

8.5 - Qualquer outra utilização das imagens, será objeto de acordo entre o autor das mesmas e a Universidade dos 
Açores; 

8.6 - Ao participarem no presente Concurso, os participantes aceitam que os dados pessoais recolhidos neste 
âmbito, sejam objeto de tratamento informático, com a finalidade exclusiva de gerir a sua participação no mesmo; 

8.7 - A qualquer momento e sem qualquer encargo, os participantes poderão solicitar a retificação ou cancelar 
esses dados através do e-mail: reitoria.grpc@uac.pt  
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9. Critérios de avaliação 

9.1 - Serão utilizados como base na avaliação das fotografias, os seguintes critérios: 

 - Adequação ao tema; 

 - Impacto; 

 - Criatividade; 

 - Qualidade técnica (iluminação, exposição e foco).  

 

10. Prémios  

10.1 – Os vencedores irão receber vouchers-prémio de parceiros da Universidade dos Açores. 

 - 1º lugar – Whale Watching Tour 

 - 2º lugar – Entrada para o Parque Terra Nostra 

 

11. Alterações ao regulamento 

O regulamento pode ser revisto pela Universidade dos Açores, a qualquer momento, se as circunstâncias assim o 
impuserem, tornando-se as alterações efetivas imediatamente após a sua divulgação nos meios oficiais dos 
organizadores do Concurso. 

 

12. Aceitação 

A participação neste Concurso pressupõe a plena aceitação de todas as condições do seu regulamento e da decisão 
do júri.  

 

PARCEIROS: 

 

 


