
 

 

 

	

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA – DIA INTERNACIONAL 2013 

 

REGULAMENTO 

 

 

1. Objetivos 
 

O presente concurso tem os seguintes objetivos: 

a) Promoção da vertente internacional da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL); 

b) Divulgação de experiências em programas de mobilidade, através da fotografia (promoção dos países, 

através de marcos característicos, como monumentos, trajes, espaços, pessoas, paisagens, entre outros); 

c) Aumento do arquivo fotográfico da FCUL, na área da Mobilidade e Programas Internacionais. 

 

2. Destinatários 
 

Este concurso destina-se a todos os alunos e ex-alunos da FCUL e que preencham os seguintes requisitos: 

a) Estejam, no presente ano letivo, a realizar um programa de Mobilidade (por exemplo, Erasmus), quer em 

Portugal quer no estrangeiro; 

b)  Já tenham realizado um Programa de Mobilidade (por exemplo, Erasmus), quer em Portugal quer no 

estrangeiro; 

c) Sejam estudantes internacionais (deslocados do seu país de origem). 

 

3. Tema 
 

O tema do presente concurso, associado ao Dia Internacional na FCUL, é a Mobilidade Internacional. 

 

4. Apresentação dos Trabalhos 
 

4.1. Não é estabelecido limite máximo para o número de fotografias que cada participante poderá apresentar a 

concurso; 



4.2. O júri reserva-se o direito de não aceitar a concurso as fotografias que considerar não estarem de acordo 

com os objetivos deste concurso; 

4.3. As obras concorrentes deverão apresentar como formato mínimo as dimensões 15 x 20 e sempre em papel 

fotográfico brilhante; 

4.4. Serão aceites fotografias a cor e/ou a preto e branco. 

 

5. Entrega dos Trabalhos 
 

5.1. No verso de cada fotografia deverão ser inscritos os seguintes elementos, de forma legível: 

 Pseudónimo usado pelo autor; 

 Título e/ou legenda da fotografia. 

5.2. Cada concorrente deverá entregar o seu trabalho fotográfico dentro de um envelope selado, no qual será 

inscrito o título “Concurso de Fotografia – Dia Internacional 2013”; 

5.3. Anexo a este envelope, cada concorrente deve entregar ainda um 2º envelope selado, indicando no exterior 

o pseudónimo utilizado e no interior o formulário de inscrição devidamente preenchido; 

5.4. Os trabalhos deverão ser enviados para a seguinte morada: 

Gabinete de Mobilidade, Estágios e Inserção Profissional 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Edif. C5, Sala 5.3.04 

Campo Grande, 1749-016 Lisboa – Portugal  

5.5. Não serão aceites candidaturas em mão no Gabinete acima mencionado, uma vez que o processo tem de 

passar obrigatoriamente pela secção de expediente da FCUL. 

   

6. Prazos 
 

6.1. A data limite para a receção das fotografia será no dia 15 de Novembro (data de receção dos trabalhos na 

FCUL); 

6.2. Quaisquer trabalhos que cheguem após esta data não serão avaliados, sendo que os concorrentes serão 

notificados do sucedido. 

 

7. Júri 
 

7.1. O júri sera composto por por pessoas idóneas a convidar pela FCUL.  

7.2. As decisões do júri não são passíveis de recurso. 

  

 



8. Prémios 
 

8.1. O valor dos prémios será o seguinte:  

1º Prémio: Cartão Oferta FNAC no valor de €100 

2º Prémio: Cartão Oferta FNAC no valor de €50 

3º Prémio: Cartão Oferta FNAC no valor de €25 

8.2. Será ainda atribuído, aos restantes concorrentes, um prémio de participação; 

8.3. Das fotografias a concurso, e para além das premiadas, o júri selecionará um conjunto significativo para 

integrar o arquivo fotográfico da FCUL, na área da Mobilidade e Programas Internacionais; 

8.4. O júri pode decidir não atribuir os prémios e/ou os prémios de participação se a qualidade dos trabalhos 

apresentados não os justificar. 

 

9. Direitos 
 

9.1. Todos os trabalhos premiados e os selecionados para o arquivo fotográfico ficarão a ser pertença da FCUL, 

assim como os respectivos originais (negativos, diapositivos ou formato digital); 

9.2. Quando requisitados, os originais deverão ser entregues no Gabinete de Mobilidade, Estágios e Inserção 

Profissional da FCUL, sendo os direitos de autor cedidos à FCUL em declaração a assinar pelos 

concorrentes; 

9.3. Os trabalhos não premiados e não selecionados poderão ser levantados, pelos respetivos autores, junto do 

Gabinete previamente mencionado, até ao final do ano de 2013. 

 

10. Divulgação 
 

10.1. Os resultados serão divulgados através dos seguintes meios: 

 Newsletter Info-FCUL; 

 Portal da FCUL; 

 Facebook; 

 E-mail. 

10.2. Os trabalhos premiados serão expostos na FCUL no dia do evento (Dia Internacional). 

 

11. Disposições Finais 
 

11.1. A FCUL não se responsabiliza por danos ou extravios das fotografias provocados antes ou depois da sua 

receção; 

11.2. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo júri do concurso; 

11.3. A participação neste concurso implica a aceitação integral do presente regulamento. 


