XIV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA NOVA – 2022
Geral
1 – O XIV Concurso de Fotografia da Universidade Nova de Lisboa (NOVA), doravante designado NOVA
Fotografia, 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: “Sustentabilidade”

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.

Entrega dos trabalhos
5 – A participação é feita através do preenchimento e submissão de uma Ficha de Inscrição na página do
concurso (https://sas.unl.pt/concurso-de-fotografia/), até dia 2 de Maio 2022.
6 – As fotografias serão carregadas na ficha de inscrição ou poderá ser inserido um link para descarga das
mesmas (Wetransfer ou links para endereços de cloud).
7 – O nome do ficheiro deve corresponder ao título da imagem.

Júri
8 – O júri será presidido pela Senhora Administradora dos SASNOVA e constituído por um profissional da
área da fotografia de curriculum reconhecido, pelo vencedor do “XIII 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.
9 – O júri seleccionará, dentro dos trabalhos apresentados, os premiados. A decisão do júri é soberana, não
havendo lugar a recurso.

Prémios
10 – 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 €.

11 – Os resultados serão comunicados na inauguração da exposição deste concurso e publicados no site dos
SASNOVA (sas.unl.pt).

Entrega de Prémios e Exposição
12 – A entrega de prémios será efectuada em cerimónia a decorrer no edifício da Reitoria da NOVA, Campus
de Campolide, em data a anunciar.
13 – 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
14 – As fotografias apresentadas a concurso 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
15 – Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos por deliberação conjunta do júri e organização
do concurso.
16 – A participação neste concurso implica a aceitação na íntegra deste regulamento, sem reservas.
17 – Para mais informações consulte o site do concurso https://sas.unl.pt/concurso-de-fotografia/ ou contacte
o Gabinete de Cultura, Comunicação e Imagem pelo e-mail cultura@unl.pt.

