PRÉMIO FOTOGRÁFICO IMAGENS DA QUALIDADE
O prémio Imagens da Qualidade pretende sensibilizar os estudantes para a temática da
Qualidade, promover a fotografia como meio de sensibilização para a Qualidade, eleger e expor
publicamente os melhores trabalhos e promover a sua divulgação.
A quem se destina
A todos os alunos inscritos no ano letivo 2021/2022 que elegem a fotografia como forma de
expressão e de comunicação.
Processo de candidatura
Os trabalhos a concurso têm de ser enviados, em formato JPEG ou PNG, para o endereço
eletrónico: qualidade@isg.pt
Data-Limite de candidatura
A data-limite para receção das candidaturas a concurso é o dia 10 de novembro até às 18h.
Júri
O Júri é composto por um aluno (a indicar pela Associação de Estudantes), pela Direção, Direção
da Qualidade e Direção de Comunicação.
Processo de Avaliação
As fotografias serão avaliadas sob os parâmetros da originalidade, da criatividade, da qualidade
da imagem e da adequação ao tema.
Vencedor
O premiado será divulgado no dia 11 de novembro às 17h, no site e redes sociais do ISG e no
placard informativo junto aos Serviços Académicos.
Regulamento
O envio das fotografias tem que ser obrigatoriamente acompanhado de uma Declaração de
Direitos de Propriedade. Consulte o regulamento aqui.

Regulamento
Âmbito e Objetivos
1. Este concurso de fotografia é promovido pelo Instituto Superior de Gestão para promover o
envolvimento dos alunos no âmbito da qualidade;
2. Os objetivos deste concurso são a sensibilização dos estudantes para a temática da Qualidade,
a promoção da fotografia como meio de sensibilização para a Qualidade, a eleição e exposição
pública dos melhores trabalhos, assim como a promoção da sua divulgação.

Destinatários
O concurso é de âmbito institucional do ISG e destina-se aos alunos que elegem a fotografia
como forma de expressão e de comunicação.

Condições de participação
1. Serão admitidas a concurso fotografias que ilustrem de forma criativa a temática da
Qualidade.
2. Cada participante poderá concorrer com o máximo de 2 fotografias.
3. Cada fotografia deve ser acompanhada de um título.
4. Os trabalhos a concurso têm de ser enviados, em formato JPEG ou PNG, para o endereço
eletrónico: qualidade@isg.pt
5. Os direitos de propriedade intelectual das fotos têm de pertencer integralmente aos
participantes do concurso. Cada concorrente tem de autorizar a sua eventual utilização pelo ISG
para campanhas futuras, conforme declaração, apresentada em anexo a este regulamento e que
tem que obrigatoriamente acompanhar a entrega das fotografias. A não entrega desta
declaração devidamente preenchida e assinada, inviabiliza a participação no concurso.

Prazo de Entrega das Candidaturas a Concurso
1. A data-limite para receção das candidaturas a concurso é o dia 10 de novembro de 2021 até
às 18h.
2. As candidaturas rececionadas após esta data não serão admitidas a concurso, não havendo
lugar a qualquer aviso junto dos interessados.

Júri
1. O Júri é composto por um aluno (a indicar pela Associação de Estudantes), pela Direção,
Direção da Qualidade e Direção de Comunicação.
2. Na fase de seleção das fotografias o júri não terá acesso à identidade nem a qualquer dado
dos participantes.
3. As fotografias serão avaliadas sob os parâmetros da originalidade, da criatividade, da
qualidade da imagem e da adequação ao tema.
4. O Júri atribuirá um 1º lugar, podendo atribuir igualmente Menções Honrosas, se assim o
entender.
5. O Júri reserva o direito de não atribuir qualquer prémio, caso entenda que nenhuma das
candidaturas satisfaz os níveis mínimos considerando os critérios estabelecidos.
6. As decisões do Júri são soberanas, delas não havendo lugar a recurso.

Prémios a Atribuir
Ao 1º Lugar será atribuído um valor monetário de 100 euros e um Certificado Alusivo ao Prémio.

Anúncio das fotos vencedoras
O autor das fotos selecionadas será informado no momento da entrega do prémio dia 11 de
novembro às 17horas.

DECLARAÇÃO

Declaração de Direitos de Propriedade

Eu,
identificação (CC/BI)

, com o nº de
, declaro que as fotografias submetidas a concurso

no âmbito do Concurso Fotográfico Imagens da Qualidade, organizado pelo Instituto Superior
de Gestão, são da minha autoria e propriedade intelectual. Declaro ainda autorizar o ISG,
respeitando a originalidade, a utilizar os trabalhos a concurso para campanhas futuras, bem
como autorizo a divulgação dos meus trabalhos em todos os meios de comunicação, interna ou
externa.

Data:____________________

Assinatura:_______________________________

