
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
 
1. Condições de Participação 
1.1. A participação está aberta ao público em geral, excepto fotógrafos profissionais e membros 
do Júri. As fotografias deverão ser inéditas e deverão vir acompanhadas de toda a documentação 
solicitada. 
 
2. Tema 
2.1. Este concurso é promovido pelo Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra e subordina-se ao tema “Matemática e Imaginação”. 
 
3. Recepção dos Trabalhos 
3.1. Este concurso decorre de 6 a 22 de Fevereiro de 2008. 
3.2. Todos os trabalhos devem chegar, por correio ou em mão, até ao dia 22 de Fevereiro de 
2008 ao seguinte endereço: “Concurso de Fotografia Matemática”, Secretariado do 
Departamento de Matemática, Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
Apartado 3008, 3001-454 COIMBRA, Portugal. 
 
4. Material para Concurso 
4.1. Só serão aceites fotografias em suporte papel, em que o lado maior deve medir entre 30 e 40 
cm, a cores ou preto e branco, até um máximo de 3 fotografias por concorrente. Os trabalhos em 
papel deverão ser acompanhados de um CD ou DVD contendo os ficheiros digitais (jpg ou tif) 
que deram origem às impressões. 
4.2. No verso de cada uma das fotografias, apenas deverá ser indicado o título que lhe 
corresponde, uma breve explicação da ligação ao tema (com 5 linhas, no máximo) e o 
pseudónimo do autor. 
4.3. A(s) fotografia(s) deve(m) ser acompanhada(s) da ficha de inscrição e da declaração que se 
encontram em anexo. A ficha de inscrição e a declaração deverão ser enviadas dentro de um 
envelope fechado, identificado exteriormente pelo pseudónimo usado. 
 
5. Júri 
5.1. O Júri é composto por figuras qualificadas na área da Fotografia e da Matemática e será 
divulgado em simultâneo com o resultado do concurso. 
5.2. As decisões do Júri são soberanas, não sendo admitido recurso. 
5.3. O Júri reserva-se o direito de não atribuir quaisquer das classificações previstas no 
regulamento caso considere que as fotografias enviadas a concurso não reúnem as características 
adequadas ao tema. 
5.4. Neste concurso não serão aceites imagens com manipulação digital. 
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6. Divulgação dos resultados 
6.1. Os resultados serão divulgados no dia 5 de Março de 2008, no site do DMUC. 
 
7. Prémios 
7.1. Os prémios traduzem-se pela divulgação, no site do DMUC e numa publicação intitulada 
“Matemática, Fotografia e Imaginação”, dos originais distinguidos.  
7.2. Os prémios (1º, 2º e 3º) serão atribuídos segundo a maior originalidade e qualidade das 
fotografias recebidas. 
7.3. Caso seja entendimento do Júri, poderão vir a atribuir-se Menções Honrosas. 
 
8. Utilização de imagens 
8.1. Sem prejuízo dos direitos de autor reconhecidos à obra fotográfica, a propriedade das 
fotografias a concurso é pertença do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, 
podendo ser publicadas e utilizadas em todo o tipo de publicidade (site, catálogo, exposições, 
promoção do concurso, etc.), identificando o seu autor, não sendo a entidade promotora da 
iniciativa obrigada a qualquer remuneração ao autor. 
 
9. Recepção dos trabalhos 
9.1. O Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra não assume qualquer 
responsabilidade pelos trabalhos que não estejam em perfeitas condições ou que se venham a 
extraviar, por razões que lhe sejam alheias. 
9.2. O Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra reserva-se o direito de não 
admitir a concurso os trabalhos que não cumpram as condições descritas neste regulamento. 
9.3. À chegada, todos os trabalhos serão registados e codificados para garantir o anonimato dos 
seus autores perante o júri. 
9.4. Os trabalhos entregues para concurso não serão devolvidos. 
 
10. Cláusulas Resolutórias 
10.1. Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo júri. 
10.2. Os organizadores poderão anular este concurso de pleno direito, qualquer que seja a causa. 
Não será concedida qualquer indemnização aos participantes deste concurso. Todos os 
participantes no concurso aderem automaticamente a todas as cláusulas deste regulamento. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

Nome: 
 
Morada: 
 
 
 
Telefone fixo/telefone móvel: 
 
Correio electrónico: 
 
Número de fotografias submetido a concurso: 
 
Títulos e locais das fotografias: 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 

 
Eu, ______________________________________________, portador do Bilhete de 

Identidade n.º ___________, emitido a _____________, pelo Arquivo de ____________, 

abaixo assinado, declaro, sob compromisso de honra, que participo no evento Concurso de 

Fotografia, promovido pelo Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, tendo 

eu próprio fotografado o(s) exemplar(es) apresentado(s) a concurso, que não exerço a 

profissão de fotógrafo e que aceito os termos do regulamento. 

Data: 

Assinatura: 

 


