CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“Cantos e Recantos da nossa Faculdade”

O departamento de Imagem e Comunicação da AEFMUP promove o 1º concurso de
fotografia intitulado " Cantos e Recantos da nossa Faculdade ", um concurso interno, dirigido à
comunidade académica da FMUP, cujo objetivo é descobrir talentos na faculdade. As fotografias
submetidas ao concurso devem centrar-se na temática " Cantos e Recantos da nossa Faculdade ",
tendo por objetivo a produção de fotografias que apresentem em harmonia a arte, a ciência e as
pessoas de forma artística.
Apelamos ao teu espírito criativo e gosto pela fotografia, como meio de expressão e
transmissão de informação.
Serve o presente Regulamento para informar das diretrizes gerais relativas ao concurso:

CONCORRENTES
1. O concurso é aberto à comunidade da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, sendo
necessário ter um vínculo durante o ano letivo de 2017/2018.
2. Os membros do júri não podem concorrer ao concurso.
3. A participação no concurso é gratuita e implica a aceitação integral deste regulamento

TEMA E CATEGORIAS DAS IMAGENS
1. As fotografias deverão respeitar a temática do concurso – “Cantos e Recantos da nossa
Faculdade”.
2. Cada concorrente pode apresentar a concurso até um máximo de três fotografias.
3. Os concorrentes garantem à entidade promotora que são os criadores das fotografias
apresentadas a concurso e que elas não violam qualquer direito de autor. Caso não cumpram esta
regra, serão desclassificados e o seu trabalho não será considerado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACESSO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. As fotografias submetidas devem ter as dimensões mínimas de 4500x3000 pixéis e 72 dpi.
2. Só serão aceites a concurso fotografias em formato digital JPEG, PNG ou TIFF,
independentemente do suporte em que tenham sido capturadas.
3. São admitidas fotografias a preto e branco e a cor.
4. A submissão da fotografia deve ser acompanhada de um documento com a seguinte
informação: nome do autor, número mecanográfico/de estudante, email, título da fotografia (se
o tiver) e ano de produção do trabalho.
5. Todas as fotografias poderão ser expostas ao público, em formato digital ou impresso, nos
canais de comunicação da FMUP e da Universidade do Porto.
6. Os trabalhos devem ser submetidos num ficheiro comprimido (zip ou rar) que contenha a
fotografia a concurso e o documento de identificação. O ficheiro deve ser enviado para
imagem@aefmup.pt

7. As imagens podem ser submetidas a concurso até dia 25 de novembro de 2018.

JÚRI
1. O júri do concurso tem a seguinte constituição:
- Jorge Meira, ex-aluno FMUP, fotógrafo
- Nuno Gomes Oliveira, fotógrafo
- Lara Torres, Departamento de Imagem e Comunicação da AEMFUP
2. O júri irá selecionar de entre as fotografias recebidas as que considera ser as 8 melhores
fotografias.
3. As 8 fotografias selecionadas serão avaliadas com uma pontuação entre 1 e 20 por cada
membro do júri do concurso, ficando com uma pontuação final correspondente à soma das 3
pontuações recebidas.
4. Em caso de empate, o presidente do júri é detentor do voto de qualidade.
5. A decisão do júri é final e irrevogável, dela não cabendo recurso.

PRÉMIO
1. Os concorrentes terão direito a um prémio de participação, sendo que os três primeiros
lugares terão os seguintes prémios:
- 1º classificado: vale FNAC no valor de 50€
- 2º classificado: 1 impressão A3 da fotografia premiada
- 3º classificado: 1 impressão A3 da fotografia premiada
2. As 8 melhores fotografias presentes a concurso serão igualmente expostas em formato A3 no
Salão de Alunos.

DIREITOS
1. Os concorrentes a quem tenha sido atribuída qualquer distinção cedem à entidade
organizadora do concurso o direito de utilização não comercial das imagens, quer para
promoção do concurso, quer para fins próprios, mas sempre com referência à sua autoria.

DISPOSIÇÕES FINAIS
1. As questões omissas serão resolvidas pelo júri e da sua discussão não há recurso.
2. Outras informações sobre o concurso e/ou eventuais alterações ao presente regulamento serão
atempadamente divulgadas, podendo ainda os concorrentes contactar o departamento de
Imagem e Comunicação da AEFMUP através do email imagem@aefmup.pt para obterem
esclarecimentos adicionais.

