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Regulamento do Concurso de Fotografia e de Curtas-
Metragens 2022 

 
Artigo 1º  
Objetivos 

 
1. O concurso pretende: 

  
a. Promover a cultura fotográfica e videográfica no seio da Universidade 

Transmontana; 
b. Promover o envolvimento dos membros da UTAD nas atividades da 

AAUTAD; 
c. Ser um veículo para o desenvolvimento das capacidades artísticas dos 

participantes. 
  

Artigo 2º 
Tema 

  
1. O tema do concurso é: “As tuas origens”, em que se pretende que os 

participantes mostrem a essência da sua terra natal, e a forma como vivem as 
férias de verão dentro dela, mostrando o que cada terra natal tem de melhor 
para oferecer nesta esta época. 

2. Serão consideradas todas as fotografias e curtas-metragens que estejam 
associadas à temática do concurso e ao simbolismo que a mesma representa. 

 
Artigo 3º 

 Participantes 
  

1. Todos os candidatos a concurso têm necessariamente de estar matriculados no 
ano letivo de 2021/2022 na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

2. Todos os participantes têm de se inscrever no concurso no link: 
https://forms.office.com/r/3irq6unmMY  

  
Artigo 4º 

 Seleção pré-concurso e critérios de apreciação 
  

1. Deverá ser criada uma “história” a partir das fotografias com uma lógica 
adequada ao tema, com um mínimo de 8 fotografias e um máximo de 15 
fotografias ao longo das 6 semanas do concurso. 

2. A AAUTAD reserva o direito de não considerar a concurso qualquer fotografia 
ou curta-metragem que contenha conteúdos passíveis de prejudicar a sua 
imagem e/ou reputação. Tais como: 
  

a. Linguagem ofensiva; 

b. Conteúdos sexualmente explícitos; 

https://forms.office.com/r/3irq6unmMY
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c. Conteúdos discriminatórios; 

d. Conteúdos passíveis de ferir suscetibilidades; 

e. Conteúdos de interesse comercial. 

3.  A duração máxima de cada curta-metragem é de 15 minutos.  
4. Não serão consideradas a concurso fotografias editadas em softwares 

específicos de design gráfico e de imagens profissionais (Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Canvas, entre outros). 

5. Na eventualidade de edição de imagem, apenas serão consideradas a concurso 
as fotografias que apresentem baixos níveis de edição, como filtros a preto e 
branco, sépia, entre outros. 

6. As condições de participação relativamente à escolha da fotografia e da curta-
metragem são: 
 

a. Estar enquadrada com o tema do concurso; 

b. Ser publicada nas redes sociais Instagram e/ou Facebook, identificando 

as páginas da AAUTAD (@aautad); 

c. O participante tem de ter, obrigatoriamente, os perfis de Instagram e 

Facebook públicos, e ter gosto ou seguir as páginas da AAUTAD. 

d. Utilizar os seguintes Hashtags: #AAUTAD, #AMinhaOrigem; 

e. Publicar as fotografias entre os dia 1 de agosto e 9 de setembro. 

  
  

Artigo 5º 
 Júri 

 
1. O júri será formado por: 

 
a. Elementos imparciais; (50%)  
b. Votação do público. (50%) 
 

2. A votação do júri terá em conta os seguintes parâmetros, sendo que para cada um 
será atribuído um valor de 0 a 10:  

 
a. Originalidade (25%);  
b. Criatividade (35%);  
c. Técnica (40%); 
d. Relação ao tema (10%);  
 

3. A votação do público será contabilizada um ponto por cada 20 gostos nas 
fotografias. 
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Artigo 6º 
 Prémios e revelação dos premiados 

  
1. A revelação dos premiados não deverá exceder duas semanas após o término 

do concurso. 
2. Os prémios do concurso são: 

 
a. 1º Lugar: Cartão FNAC no valor de 40€  
b. 2º Lugar: Desconto de 30% numa compra na loja AAUTAD  
c. 3º Lugar: Desconto de 15% numa compra na loja AAUTAD  
d. Prémio de melhor fotografia individual: a definir 

 
3. Os prémios serão atribuídos em cada uma das categorias: vencedor concurso 

de fotografia e vencedores concurso de curtas-metragens.  
4. O premiado deverá entrar em contacto com a AAUTAD através do email 

recreativa.cultura@aautad.pt , para proceder à respetiva identificação do 
vencedor e entrega do prémio. 

 
  

Artigo 7º 
Outras considerações 

  
1. A participação neste concurso é gratuita e implica a aceitação na íntegra do 

presente regulamento. 
2. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos 

apresentados, garantindo a sua autoria, sendo que assumem toda a 
responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros, no que concerne a 
direitos de autor e direitos conexos. 

3. A participação no concurso implica também a aceitação da cedência dos 
direitos das fotografias à AAUTAD que as poderá utilizar na divulgação dos 
premiados. 

4. Qualquer situação omissa no regulamento deverá ser comunicada 
atempadamente à organização do evento (recreativa.cultura@aautad.pt ).  
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