
 
 

 

	  

Regulamento do Concurso 
“Olhares Analíticos - 2015” 

 
	  

1. Âmbito e objetivo 
A Comissão Diretiva do Mestrado em Técnicas de Caracterização e Análise Química 

(TCAQ) tem vindo a desenvolver atividades com o objetivo de promover o Curso, junto de um 
público mais alargado, desenvolver competências transversais aos seus alunos através da sua 
participação activa na organização de actividades e promover o seu enriquecimento científico. 
Estas atividades incluem a realização de visitas de estudos, a organização de encontro científicos 
e de concursos/exposição de fotografias. 
 O Concurso de fotografias “Olhares Analíticos” é uma destas atividades que tem como 
principal objetivo o desenvolvimento do interesse pela fotografia e de divulgação científica através 
de fotografias obtidas em trabalhos na área da Química. 	  

 

2. Participantes 
2.1. Podem participar todos os alunos e ex-alunos do Mestrado em TCAQ da Universidade do 

Minho. 

 

3. Regras de participação 
3.1. Cada participante pode concorrer com um máximo de duas fotografias.  

As fotografias devem ser enviadas em formato digital para mtcaq.uminho.contacto@gmail.com, 
após preenchimento do formulário de inscrição on-line disponível em 
http://goo.gl/forms/Bfjr1q2Gsi	  

3.2. As fotografias devem cumprir os seguintes requisitos:  

- formato JPEG ou TIFF; 

- formato landscape;  

- resolução mínima de 300 dpi; 

- peso máximo 3Mb. 

3.3. Na avaliação dos trabalhos submetidos a concurso serão considerados os seguintes 

critérios:  

- enquadramento e relevância no tema geral da Química Analítica; 
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- originalidade; 

- composição estética;  

- qualidade fotográfica. 

 

4. Prémios 
4.1. Será atribuído um único prémio a definir.  

4.2. Caso o júri considere relevante, poderão ser atribuídas 2 Menções Honrosas. 

4.3. Os participantes premiados serão contactados por correio eletrónico. 

4.4. A entrega dos prémios será efetuada na cerimónia da abertura da exposição das 

fotografia admitidas a concurso a realizar a 29 de Maio de 2015 na Biblioteca Geral da 

Universidade do Minho, em Gualtar. 

 

5. Júri 
5.1. O Júri é constituído por três elementos, nomeadamente: 

- o Diretor do Departamento de Química,  

- o Diretor do Centro de Química, 

- um fotógrafo profissional. 

5.2. As decisões do Júri são soberanas e delas não haverá direito a recurso. 

5.3. O Júri decidirá sobre os casos omissos neste regulamento. 

 

6. Disposições Finais 
6.1. A comissão organizadora garante a confidencialidade de todo o processo. 

6.2. Os participantes ao concorrer cedem os direitos de autores à Comissão Diretiva do 

Mestrado em TCAQ. 

6.3. O participante assume a sua total concordância com o presente regulamento. 

 

7. Datas importantes 
7.1. Início da receção de fotografias e da ficha de inscrição: 2 de Março de 2015 

7.2. Fim da receção de fotografias e da ficha de inscrição: 17 de Abril de 2015. 

7.3. Divulgação de resultados, entrega dos prémios e exposição das fotografias a concurso: 

29 de Maio 2015. 
 

Departamento de Química, 23 de Fevereiro de 2015 

 


