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VIDA ACADÉMICA 2017-18 

ENSINAR - ESTUDAR - APRENDER 

 

Concurso de fotografia 

no âmbito da 

Academia fora de Portas 

 

 

REGULAMENTO 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
VIDA ACADÉMICA: ensinar - estudar - aprender é um concurso de fotografia organizado 
pelos presidentes dos diversos Conselhos Pedagógicos da Universidade do Algarve e que 
pretende estimular, através da fotografia, o registo documental e/ou criativo da vida académica 
na UAlg e, em particular, do que hoje é ensinar, estudar e aprender. O concurso, e as fotografias 
que o mesmo motive, devem igualmente suscitar uma reflexão sobre tais funções primordiais da 
Universidade do Algarve. 
 

 

2. PARTICIPANTES / CONCORRENTES  
2.1. Todos os atuais alunos da Universidade do Algarve, exceção feita para aquele que, em 

representação da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), integre o Júri 

do presente concurso de fotografia. 

2.2. A participação no concurso é livre e gratuita. 

 

 

3. SUBMISSÃO DE FOTOGRAFIAS A CONCURSO 
3.1. Cada candidato, que se fará identificar pelo seu número de estudante, poderá submeter até 

cinco fotografias. 

3.2. As fotografias deverão ser submetidas em formato digital (JPEG ou TIFF), por WeTransfer, 

para o email cguerre@ualg.pt. 

3.3. Serão admitidas fotografias a cores ou a preto-e-branco, feitas com smartphones, telemóveis 

e câmaras fotográficas convencionais. 

3.4. Não serão admitidas a concurso fotografias que possam ofender a dignidade e bom nome dos 

fotografados ou visados. 

3.5. As fotografias submetidas a concurso terão sido, obrigatoriamente, feitas por quem as 

submeteu e todos os participantes serão, após o concurso, os detentores dos Direitos de Autor das 

suas imagens. 

3.6. Ao submeterem as suas fotografias a concurso os candidatos autorizam os organizadores a 

expô-las na Universidade do Algarve e na loja FNAC de Faro, bem como a utilizá-las, para 

divulgação do evento, na página oficial da UAlg e respetivas redes sociais. 

3.7. Ao submeterem as suas fotografias a concurso os candidatos admitem que conhecem e 

aceitam o presente Regulamento. 
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4. PRÉMIOS 
4.1. Primeiro prémio - fotografia vencedora - Prémio FNAC no valor de aproximadamente 250 

Euros (Pack GoPro Hero + LCD + Drone R’Bird Black Master). 

4.2. Segundo prémio - Prémio FNAC no valor de aproximadamente 30 Euros (Coluna Bluetooth 

JBL). 

 

 

5. CALENDÁRIO 
5.1. Até às 24 horas de 02 de março de 2018: Submissão das fotografias. 

5.2. Entre 5 e 9 de março de 2018: reuniões e deliberações do Júri. 

5.3. Às 18h30 de 16 de março de 2018, na loja FNAC de Faro: Divulgação dos resultados, 

inauguração da exposição de fotografia e entrega dos prémios. 

  

 

6. JÚRI 

6.1. O Júri será constituído por: 

● António Lacerda 

● Carlos Guerrero 

● Daniela Garcia 

● Nuno Loureiro 

● Raquel Brotas 

6.2. Os cinco membros decidirão o modo de funcionamento do Júri e quem o presidirá. 

6.3. O Júri é responsável pela admissão e avaliação das fotografias submetidas a concurso, por 

estabelecer os seus critérios de análise, e por decidir quais as duas fotografias que serão 

premiadas. O Júri terá como critérios norteadores das suas decisões a originalidade e criatividade 

das imagens, o seu valor estético e também o seu interesse documental. 

6.4. O Júri é igualmente responsável por escolher as dez fotografias que estarão expostas na 

FNAC de Faro durante duas semanas. 

6.5. O Júri reserva-se o direito de não indicar qualquer vencedor. 

6.6. As deliberações do Júri serão definitivas e inapeláveis. 

6.7. O Júri decidirá sobre todas as situações omissas no presente Regulamento. 


