
 

 

 



 

 

ENQUADRAMENTO 

 

O concurso “Matemática em Flash” é organizado pela Fábrica Centro Ciência Viva de 

Aveiro (Fábrica CCVA), com o apoio científico do Departamento de Matemática da 

Universidade de Aveiro e conta com o apoio do Glicínias Plaza, como patrocinador 

exclusivo. Surge no âmbito do Ano Internacional da Matemática do Planeta Terra 2013 

(MPT 2013), uma iniciativa da Comissão Nacional da UNESCO. As fotografias 

submetidas a concurso serão avaliadas por um júri. Os participantes com as melhores 

fotografias receberão o Prémio Glicínias Plaza. 

 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS 

 

1.1 - O concurso tem por objetivo a produção de fotografias que evidenciem o papel da 

matemática no planeta Terra. 

1.2 - As fotografias a concurso serão selecionadas para construção de uma exposição. 

Esta será exibida na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e no Centro Comercial 

Glicínias Plaza, em Aveiro. 

 

 

CAPÍTULO II 

PARTICIPANTES 

 

2.1 - Categorias. Os participantes podem concorrer individualmente a uma das 

seguintes categorias: 

Categoria A – Prémio Glicínias Plaza: Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Categoria B – Prémio Glicínias Plaza: Alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

Categoria C – Prémio Glicínias Plaza: Alunos do Ensino Secundário 

Categoria D – Prémio Glicínias Plaza: Adultos (estudantes universitários e público 

geral maiores de 18 anos). 

 

2.2 – A participação nas categorias A, B e C deverá ter o acompanhamento de um 

adulto responsável (professor ou outro). 

 



 

 

2.3 – Nas categorias A, B e C admite-se a participação em grupo (por turma ou em 

qualquer outra organização decidida pela instituição). Nesta situação o prémio será 

entregue à instituição. 

 

2.4 - Cada participante (individual ou grupo) poderá apresentar no máximo dois 

trabalhos em fotografia, acompanhados da respetiva ficha de inscrição devidamente 

preenchida. 

 

2.5 – Nenhum membro do júri ou da comissão organizadora pode participar neste 

concurso. 

 

 

CAPÍTULO III 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

3.1 - Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes 

especificidades: 

 

3.1.1 - As fotografias a cor ou a preto e branco terão de evidenciar o papel da 

matemática no planeta Terra. 

 

3.1.2 - As fotografias deverão ter o formato de 20x30 cm, em papel mate ou brilhante. 

 

3.1.3 - Cada fotografia deverá ter inscrito no verso um título e uma breve descrição da 

mesma. 

 

3.2 - A técnica fotográfica poderá ser analógica ou digital. 

 

3.3 - Não serão aceites sequências de imagens nem manipulação digital, exceto 

ajustes de cor ou corte. 

 

 

CAPÍTULO IV 

RECEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

4.1 – São admitidas a(s) fotografia(s) e ficha de inscrição devidamente preenchida, por 

correio, ou entregue em mão, até ao dia 31 de março de 2014 no seguinte endereço 



 

 

Concurso “Matemática em Flash” 

Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro 

Rua dos Santos Mártires 

3810-171 Aveiro 

 

4.2 – Quando rececionados, os trabalhos são registados e codificados para garantir o 

anonimato dos seus autores perante o júri. 

 

4.3 - As fotografias rececionadas não serão devolvidas. 

 

 

CAPÍTULO V 

JÚRI 

 

5.1 - O júri fará a apreciação das fotografias a concurso e deliberará os resultados até 

30 de abril de 2014. 

 

5.2 - Composição do júri. O júri será composto por: 

 

José Fernando Mendes 

Vice-Reitor da Universidade de Aveiro 

 

João Manuel Santos 

Diretor do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro 

 

Carlota Simões 

Coordenadora Nacional do MPT 2013 e Departamento de Matemática da Universidade 

de Coimbra 

 

António Ferrer Correia 

Departamento de Química da Universidade de Aveiro e Fotógrafo 

 

Ana Pinhal 

Diretora de Marketing do Glicínias Plaza 

 

5.3 - A decisão do júri é soberana, reservando-se o direito de não atribuir prémios se a 

falta de qualidade dos trabalhos o justificar. 



 

 

5.4 – As fotografias serão avaliadas tendo em conta a representação do tema, a 

originalidade, a qualidade, o impacto da imagem e o enquadramento. 

 

 

CAPÍTULO VI 

PRÉMIOS 

 

6.1 - Serão atribuídos prémios aos três primeiros lugares em cada uma das categorias. 

 

6.2 - Prémios. 

 

Prémios Glicínias Plaza 

1º Lugar: Tablet 

2º Lugar: Câmara fotográfica 

3º Lugar: Telemóvel com câmara fotográfica 

 

6.3 - Os participantes premiados receberão um certificado de participação. 

 

6.4 - A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá em maio de 2014 na Fábrica 

CCVA. 

 

6.5 - Os participantes premiados serão notificados por via eletrónica e informados do 

dia, hora e local da entrega de prémios. Nas categorias A, B e C serão notificados os 

adultos responsáveis e na categoria D serão os próprios participantes. 

 

6.6 - A lista dos participantes premiados, dia, hora e local da entrega dos prémios será 

publicada na página de internet oficial da Fábrica CCVA. 

 

 

CAPÍTULO VII 

EXPOSIÇÕES 

 

7.1 – Durante maio de 2014 será exibida a exposição de fotografias na Fábrica CCVA, 

sendo a sua inauguração realizada aquando da entrega de prémios. 

7.2 – A exposição de fotografias também será exibida, durante maio e junho de 2014, 

no Centro Comercial Glicínias Plaza. 

 



 

 

CAPÍTULO VIII 

DIREITOS DE AUTOR 

 

8.1 - O participante é autor e detentor dos direitos da fotografia. Contudo, a 

participação no concurso implica também a cedência dos direitos de uso (patrimoniais) 

das fotografias à Fábrica CCVA, em regime livre não exclusivo, o que significa que o 

autor pode também continuar a usufruir delas. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 - Datas importantes do presente concurso: 

Abertura: 16 de dezembro de 2013 

Entrega de trabalhos: até 31de março de 2014 

Apreciação do júri: até 30 de abril de 2014 

Entrega de prémios: maio de 2014 

Exposição de fotografias: maio de 2014 (Fábrica CCVA); maio e junho de 2014 

(Centro Comercial Glicínias Plaza) 

 

8.2 - Serão admitidas a concurso as fotografias que obedeçam ao presente 

regulamento. 

 

8.3 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri do 

concurso. 

 

8.4 – A participação neste concurso implica a aceitação de todos os termos do 

presente regulamento. 

 

8.5 - Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados a: 

Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro 

Rua dos santos Mártires 

3810-171 Aveiro 

Tel.: 234 427 053 

e-mail: fabrica.cienciaviva@ua.pt 
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