Investigação do IITAA
Concurso de fotografia
Regulamento
O concurso de fotografia promovido
pelo Instituto de Investigação e
Tecnologias Agrárias e do Ambiente
(IITAA), da Universidade dos Açores
procura as melhores fotografias com
foco na sustentabilidade, no âmbito
da investigação dos 3 grupos que
compõem o Instituto.

- Clima, Mudanças globais e seus
efeitos no meio terrestre e marinho

São eles:

A participação está aberta a todos os
residentes em Portugal, sem limite
de idade, e os trabalhos podem ser
entregues até dia 31 de outubro de
2019 no secretariado do IITAA ou por
correio, sempre acompanhados da
ficha de inscrição preenchida de
acordo com os seguintes requisitos:

- Agricultura e Produção Animal;
- Tecnologias Alimentares e Saúde;
- Clima, Meteorologia e Mudanças
Globais.

TEMA DO CONCURSO
Investigação do IITAA
Com este concurso pretende-se dar
foco na sustentabilidade, no âmbito
da investigação do IITAA, dentro das
suas três áreas científicas, são elas:

Mais informação sobre os grupos que
constituem
o
IITAA
em
www.cita.angra.uac.pt.
PARTICIPAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

1) Os participantes deverão
apresentar três fotografias
originais, a cores, a preto e
branco ou sépia;
2) Não serão admitidas as
fotografias que resultem de
montagens ou manipulações.

- Agricultura e Produção Animal
- Química e Microbiologia dos
Alimentos;
Nutrição
Humana;
Enologia e Saúde

COMO ENVIAR OS TRABALHOS:
Poderão enviar através do correio
eletrónico

(iitaa.secretariado@uac.pt)
o
formulário
preenchido
com
indicação de como enviarão as
fotografias (por DVD ou pelo WeTransfer,
com
dimensões
mínimas de 3032x2008, em formato
JPG, com o mínimo de 6 megapixéis).
As fotografias devem ser impressas
em papel de fotografia, formato
20x30cm, importante mencionar no
verso o pseudónimo do autor, o local
e a data onde foi tirada a fotografia.
Se optarem por enviar em DVD,
deverão identificar o mesmo com o
pseudónimo do autor e o título da
fotografia.
As fotografias impressas e o
respetivo suporte digital deverão ser
entregues em envelope fechado e
identificado no seu exterior com o
pseudónimo do autor, este envelope
deverá vir dentro de outro envelope
identificado com o pseudónimo do
autor, nome, morada e a ficha de
inscrição devidamente preenchida e
assinada (www.cita.angra.uac.pt).

JÚRI
O júri é composto por:

Joana Barcelos e Ramos
Gonçalo Simões
Airidas Dapkevicius

AVALIAÇÃO
Será atribuída uma pontuação a cada
trabalho de acordo com os seguintes
critérios:
Qualidade da fotografia
Originalidade e criatividade
Adequação ao tema
Outros critérios a serem definidos
pelo júri, se este achar necessário.
Os vencedores serão anunciados na
página
do
Instituto
(www.cita.angra.uac.pt).
Em caso de pouca participação ou de
baixa qualidade de trabalhos
apresentados, o júri reserva-se ao
direito de anular o concurso sem que
seja
concedida
qualquer
indemnização. Todas as decisões do
júri são soberanas e finais, não
havendo lugar para recursos ou
apelos.

DADOS PESSOAIS
O Instituto de Investigação e
Tecnologias Agrárias e do Ambiente,
da Universidade dos Açores, sita na
Rua Capitão João d’Ávila, São Pedro,
9700-042 Angra do Heroísmo, é o
responsável pelo tratamento de
dados pessoais que se apresentem
no presente concurso.
Os dados pessoais que constam da
ficha de inscrição, bem como o
consentimento concedido pelos
concorrentes têm como finalidade a

gestão dos concorrentes e dos seus
trabalhos e para apurar os
vencedores
e
sua
posterior
divulgação.
Os dados pessoais apresentados
serão facultados aos membros do júri
para que estes analisem as suas
propostas. Aquando da publicação
das fotografias vencedoras, apenas
será apresentado o pseudónimo de
cada concorrente.
O IITAA aplicará as medidas
necessárias para assegurar a
segurança dos dados pessoais
fornecidos.

PRÉMIOS
1º classificado: 100€
2º classificado: 50€
3º classificado: 30€

