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«FLUPÁRIO» 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA CENTENÁRIO DA FLUP 

2019 

Regulamento 

 

O presente regulamento define o âmbito e as condições de participação no concurso FLUPÁRIO, 

organizado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e pela Associação de Estudantes 

da FLUP. 

 

Art. 1º - Concorrentes 

a) Podem participar no concurso FLUPÁRIO, a título individual, quaisquer estudantes 

(inscritos ou alumni), docentes, investigadores e funcionários não docentes de e ao 

serviço da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

b) A participação no concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente 

regulamento. 

 

Art. 2º - Temas e categorias 

a) Consideram-se a concurso três temas gerais, que corepondem a três categorias: 

Pessoas, Património e Criatividade; 

b) Na categoria Pessoas incluem-se fotografias que foquem a atividade estudantil, 

qualquer atividade académica de investigação ou de lecionação e até extensões da 

mesma, fora da faculdade (por ex. atividade de tunas, aulas de campo, encontros 

científicos e académicos, etc.); 

c) Na categoria Património, cabe tudo o que respeite à Faculdade de Letras enquanto 

instituição: a sua História, os edifícios que ocupou, as pessoas/eventos que marcaram o 

seu percurso; 

d) Na categoria Criatividade, enquadram-se fotografias que se inspirem no passado e no 

legado da Faculdade de Letras e que permitam o desenvolvimento da imaginação 

individual dos concorrentes. 

 

Art. 3º - Condições de submissão 

a) A cada categoria, cada concorrente pode submeter um máximo de 5 fotografias; 

b) As fotografias devem ser inéditas; 
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c) Só são aceites ao concurso fotografias em formato digital .JPEG, .PNG ou .TIFF, com as 

dimensões mínimas de 4252 pixéis e 300 dpi; 

d) O ficheiro digital (metadados) de cada foto deve incluir os seguintes itens: identificação 

ou título da fotografia, data de produção e nome completo do autor; 

e) As fotografias a concurso devem ser acompanhadas de uma declaração assinada, 

digitalizada, garantindo a autoria e o carácter inédito das mesmas, assim como a não 

violação de direitos de autor de terceiros, nem a violação de privacidade (ver modelo 

de declaração no final deste regulamento); 

f) O prazo de entrega dos trabalhos para o concurso termina às 23h59m do dia 30 de 

junho de 2019; 

g) Os trabalhos devem ser enviados para flupario@letras.up.pt em ficheiro comprimido 

(.zip ou .rar) que contenha a(s) fotografia(s) a concurso, acompanhado de um ficheiro 

de texto (.txt) com: no caso dos estudantes, o nome completo, número de estudante e 

ciclo de estudos; no caso dos docentes e investigadores, o nome completo e o 

departamento ou a unidade de investigação a que pertencem; no caso de pessoal não 

docente, o nome completo e o serviço da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

em que trabalham. Caso o ficheiro seja superior a 10Mb, pode ser utilizada a plataforma 

https://filesender.up.pt (enviando para o mesmo email). 

 

Art. 4º - Prémios 

a) Para cada categoria serão atribuídos um prémio e uma menção honrosa; 

b) Como definido no art. 3º, alínea a), cada concorrente pode submeter no máximo 5 

fotografias a cada categoria, mas o júri apenas atribuirá um prémio por concorrente; 

c) Os prémios são, para cada categoria, um cheque-oferta no valor de 250 euros; 

d) As menções honrosas são, para cada categoria, um kindle; 

e) Todas as fotografias serão expostas por via digital (na plataforma Instagram) e serão 

selecionadas as fotografias premiadas, as menções honrosas e outras que o júri 

considerar relevantes para a exposição a realizar no átrio da Faculdade de Letras por 

ocasião da abertura do ano letivo de 2019/2020. 

 

Art. 5º - Júri 

O júri é composto por: 

- Prof. Doutor Nuno Resende - presidente 

- Dr.ª Isabel Pereira Leite, bibliotecária - vogal 

- Diogo Magalhães, representante da AEFLUP - vogal 

mailto:flupario@letras.up.pt
https://filesender.up.pt/
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Art. 6º - Direitos 

 

a) Os concorrentes cedem à entidade promotora, às entidades organizadoras do concurso 

FLUP e à AEFLUP, o direito de utilização não comercial das imagens, quer para promoção 

do concurso, quer para fins próprios, mas sempre com referência da sua autoria; 

b) Os concorrentes cedem às mesmas entidades o direito de exibir e difundir no espaço da 

Faculdade ou em plataformas digitais as imagens submetidas a concurso. 

 

Art. 7º - Disposições finais 

As questões omissas serão resolvidas pelo júri e da sua decisão não haverá recurso. 

 

 

 

DECLARAÇÃO - art. 3º, alínea e) 

Eu, [nome do concorrente], declaro que as fotografias submetidas ao concurso Flupário, são da 

minha autoria, não incorrendo na violação de direitos autorais, nem contrariando ou 

comprometendo a privacidade dos indivíduos nelas eventualmente representados. 

 

Porto, [data] 

Assinatura 


