
VIII Semana Solidária - “O sol quando nasce é para todos!”
Concurso de Fotografia

De 20 a 24 de novembro irá decorrer a VIII Semana Solidária do Projeto Fundo Solidário.
Esta semana visa fortalecer a identidade institucional do projeto e divulgar o papel fulcral que a comunidade 
tem na ação do mesmo, promovendo uma semana de partilha.

O Fundo Solidário - projeto do Instituto Universitário Justiça e Paz, no âmbito da Pastoral do Ensino Superior - 
visa apoiar estudantes do Ensino Superior com dificuldades económicas na prossecução dos seus estudos, em 
parceria com diversas entidades da cidade de Coimbra. Alertando e mobilizando a comunidade académica e 
a população em geral para esta problemática, defende a igualdade de oportunidade na frequência do Ensino 
Superior, pretendendo promover o sucesso académico e combater o abandono escolar



REGULAMENTO

Preâmbulo

1. O Concurso de Fotografia “O sol quando nasce é para todos!”, organizado pelo Fundo Solidário, destina-se a 
todos os fotógrafos (amadores e profissionais) da comunidade académica e da comunidade em geral.

2. O tema do concurso é “O sol quando nasce é para todos!”. Pretende-se que a exposição fotográfica retrate 
um Ensino Superior para todos,  na defesa da pessoa humana – na sua dignidade, liberdade e transcendência 
– e promoção do bem comum – na justiça e na solidariedade. Pretende-se também sensibilizar a comunidade 
para a ação que o Fundo Solidário desenvolve, bem como para o papel que este tem na prossecução dos es-
tudos de estudantes do Ensino Superior. Este concurso visa ainda ainda reforçar o papel que cada um de nós 
tem no combate ao abandono escolar e em reforçar/apoiar este Projeto, não só a partir da sua divulgação, 
mas também, através de pequenas acções solidárias.

Calendarização

3. Início concurso a 25 de outubro

4. Recepção de fotos até dia 10 de novembro – envio em formato (de acordo com os critérios abaixo apresen-
tados) para o e-mail: fs.justicaepaz@gmail.com

5. Seleção e notificação dos selecionados a 13 de novembro via email

6. Montagem da exposição a 17 de novembro (todos os selecionados devem entregarem as fotografias  até dia 
17 manhã, de acordo com critérios em regulamento - impressão, tipo de papel, tamanho)

7. Inauguração da exposição dia 20 de novembro, às 18h00 no Bar do Instituto Universitário Justiça e Paz

Caracterização

8. O concurso abre apenas na categoria Preto e Branco.



9. Não se admitem a concurso imagens resultantes de montagens, colagens ou manipulações.

10. Cada participante pode apresentar até um máximo de 3 fotografias. 

11. Todas as fotografias deverão ser acompanhadas de: 

a) Declaração de Autoria, atestando que o participante é o autor das mesmas. A ausência deste documento, 
impossibilita que as fotografias sejam consideradas a concurso.

b) Declaração de Autorização de Utilização da Imagem. O Fundo Solidário poderá depois utilizar as imagens 
enviadas a concurso para divulgação de atividades relacionadas com o mesmo. Os autores das fotografias 
devem autorizar essa mesma utilização.

c) Declaração de Autorização de Venda Das Imagens. O Fundo pretende que as imagens possam ser adqui-
ridas e que 100% do lucro obtido reverta a favor do mesmo. Os autores das fotografias deverão autorizar a 
venda das mesmas. O Fundo compromete-se a que todas as fotografias vendidas, tenham, no verso, o nome 
do seu autor.

d) Título e descrição das fotografias. O texto que será publicado/exposto junto da foto, caso esta seja selecio-
nada

Todos estes documentos vão junto do formulário de inscrição, que também deverá ser devidamente preen-
chido.

12. As fotografias apresentadas a concurso deverão ter um tamanho que comporte a impressão a 20x30. 

13. Os autores com fotografias seleccionadas para a exposição comprometem-se a entregar a impressão das 
mesmas, dentro dos tamanhos indicados, até à data indicada para tal.

14. Todos os documentos devem ser anexados, indicando, no seu título o nome do participante e o documento 
a que se refere. Exemplo: “Joana_Filipa_Ficha Inscrição” Os documentos referidos no ponto 11 devem ser im-
pressos, preenchidos, digitalizados e enviados como anexo no mail.
As fotografias não devem vir referenciadas com o nome do autor. O nome do ficheiro deve corresponder ao 
título da fotografia.
a) O participante deve acrescentar um outro documento, devidamente assinado, em que se compromete a 
apresentar uma versão impressa da fotografia, para figurar na exposição, caso venha a ser contactado pela 
organização nesse sentido.

15. Os trabalhos deverão ser enviados para o mail: fs.justicaepaz@gmail.com

16. A Data limite para a recepção das fotografias a concurso, por mail, é  10 de Novembro de 2017.

17. O juri será constituído por seis elementos, idóneos: um representante da secção de fotografia da AAC, um 
representante do Fundo Solidário, vários representantes do Ensino Superior de Coimbra e uma fotógrafa ama-
dora, já com exposições relizadas.

18. A decisão tomada pelo júri não é passível de recurso.

19. Os selecionados para a exposição serão informados no dia 13 e devem entregar a foto até dia 17 às 12h. Os 
vencedores serão contactados pela organização por mail. A sua classificação será anunciada no Jantar Solidá-
rio.

20. Os selecionados serão contactados via e-mail, para o mail cedido na ficha de inscrição. 



21. Todos os autores de fotografias seleccionadas para a exposição dos melhores trabalhos, serão notificados 
via e-mail.

22. Os trabalhos seleccionados para a exposição ficarão a ser pertença da organização. Como já referido no 
ponto 11, esta reserva a si, o direito de impressão, reprodução ou publicação, sem obrigação de ceder nenhum 
tipo de compensação autor da fotografia. Contudo, a organização do concurso obriga-se a fazer sempre refe-
rência ao seu autor.

23. A organização não se responsabiliza por extravios ou danos das fotografias, provocados antes da sua re-
cepção, mas ressalva-se a avisar o autor, se as fotografias chegarem já danificadas. 

24. A organização salvaguarda a possibilidade de alteração do calendário previsto. Em caso de alteração dos 
prazos, estes serão divulgados na página do Justiça e Paz, bem como no facebook do evento.

25. Prémios:
Serão premiadas as três melhores fotografias. Os seus autores terão lugar de convidados para o  Jantar do 
Fundo Solidário, a 22 de novembro de 2017, onde serão anunciados os respetivos 1º,2º e 3º lugares, com en-
trega de diploma respetivo.
A todos os concorrentes cujas fotografias integrem a exposição final, ser-lhes-á atribuído um certificado de 
participação.



FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome:

Profissão:

Em caso de ser estudante, Instituição:

Data de Nascimento:

E-mail:

Telefone:

Número de fotografias enviadas:

Título das fotografias:

Fotografia 1:

Fotografia 2:

Fotografia 3:

DECLARAÇÃO DE AUTORIA

Eu, __________________________________________________________, declaro que as fotografias por mim apresenta-
das a concurso são da minha autoria.

Assinatura:



DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÂO DE UTILIZAÇÃO DE IMAGEM

Eu, __________________________________________________________, declaro que autorizo a organização do concur-
so e o Fundo Solidário a utilizarem as imagens por mim enviadas para assuntos relacionados com a divul-
gação do projecto do Fundo Solidário. Estes comprometem-se a referenciar o nome do autor sempre que 
utilizarem as imagens em questão.

Assinatura:

DECLARAÇÃO DE AUTRIZAÇÂO DE VENDA DAS IMAGENS

Eu, ______________________________________________________________, declaro que autorizo o Fundo Solidário a 
vender as fotografias da minha autoria que sejam seleccionadas para a exposição. Todos os lucros obtidos 
com essa venda reverterão a favor do Fundo Solidário. 

Assinatura:



TÍTULO E DESCRIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS

Fotografia 1:

Fotografia 2:

Fotografia 3:


