IX CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA NOVA – 2017
Geral
1 – O IX Concurso de Fotografia da Universidade Nova de Lisboa (NOVA) é uma iniciativa do Gabinete de
Cultura, Comunicação e Imagem dos Serviços de Acção Social da Universidade Nova de Lisboa
(SASNOVA).

Tema
2 – O concurso decorre sob o tema: LUZ E SOMBRA

Condições
3 – O concurso é aberto a todos os alunos, do 1º ao 3º ciclo, da Universidade Nova de Lisboa, incluindo
alunos estrangeiros em programas de mobilidade.
4 – Cada concorrente poderá apresentar um máximo de 3 fotografias.
5 – As fotografias deverão ser apresentadas em papel no formato mínimo de 20x30cm.
6 – Para além das impressões em papel, as fotografias devem ser entregues também em suporte digital
(formato jpeg ou tiff) com o mínimo de 300 dpi. No caso de imagens obtidas com máquinas analógicas
(rolo) deve ser entregue uma digitalização das mesmas. Os formatos digitais podem ser entregues em
conjunto com as imagens (em CD, DVD, Pen), por correio ou em mão própria, ou enviados por e-mail,
devidamente identificado, para cultura@unl.pt
7 – Cada imagem enviada deve ser acompanhada por uma Ficha de Inscrição devidamente preenchida,
devendo estar inscrito nas costas de cada imagem o nome do participante e o título da fotografia.
8 – A organização garante o máximo de cuidado com os trabalhos recebidos, não se responsabilizando,
no entanto, por eventuais danos ou extravios.

Entrega dos trabalhos
9 – Os trabalhos devem ser entregues em envelope fechado em mão (identificado no exterior pela
referência “IX Concurso de Fotografia da NOVA”), ou enviados por correio, até 5 de Maio de 2017, para:
IX Concurso de Fotografia da NOVA
Serviços de Acção Social da Universidade Nova de Lisboa
Travessa Estêvão Pinto, Campus de Campolide
1099-032 Lisboa.
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Júri
10 – O júri será presidido pela Senhora Administradora dos SASNOVA e constituído por um profissional da
área da fotografia de curriculum reconhecido, pelo vencedor do “VIII Concurso de Fotografia da NOVA”,
por um representante do Gabinete de Cultura, Comunicação e Imagem dos SASNOVA, e por outros
elementos cuja presença no mesmo seja considerada relevante pela organização.
11 – O júri seleccionará, dentro dos trabalhos apresentados, os premiados. A decisão do júri é soberana,
não havendo lugar a recurso.

Prémios
12 – Serão atribuídos os seguintes prémios (reservando o júri a possibilidade de atribuir menções
honrosas no valor de 100€):
1º Classificado – 500 €; 2º Classificado – 300 €; 3º Classificado – 200 €.
13 – Os resultados serão comunicados na inauguração da exposição deste concurso e publicados no site
dos SASNOVA (sas.unl.pt).

Entrega de Prémios e Exposição
14 – A entrega de prémios será efectuada em cerimónia a decorrer no edifício da Reitoria da NOVA,
Campus de Campolide, em data a anunciar.
15 – Aquando da cerimónia de entrega dos prémios será inaugurada uma Exposição da qual farão parte
trabalhos apresentados a concurso, mediante uma selecção efectuada pelo júri consoante a qualidade dos
trabalhos e as capacidades expositivas do local. Esta exposição poderá ser continuada de forma itinerante
em outros edifícios da NOVA, nomeadamente nas Unidades Orgânicas.

Direitos
16 – As fotografias apresentadas a concurso não serão devolvidas e passarão a integrar o acervo do
Gabinete de Cultura, Comunicação e Imagem dos SASNOVA, que as poderá utilizar em exposições,
publicações ou outras edições, sempre mencionando o autor das mesmas.

Finais
17 – Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por deliberação conjunta do júri e
organização do concurso.
18 – A participação neste concurso implica a aceitação na íntegra deste regulamento, sem reservas.
19 – Para mais informações consulte o site do concurso http://online.unl.pt/novafotografia ou contacte o
Gabinete de Cultura, Comunicação e Imagem pelo e-mail cultura@unl.pt.
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