
Regulamento do Concurso de Fotografia “Pega na Máquina!” 

1. O Concurso “Pega na Máquina!” é promovido pela Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESS-IPVC), em 

colaboração com a Federação Académica do IPVC e Oficina Cultural do IPVC, com 

patrocínio de FotoDinis. 

2. O objectivo deste concurso será cada concorrente criar e imaginar a sua própria 

exposição fotográfica. A intenção é quebrar a rotina exaustiva dos alunos do IPVC e dar 

a conhecer o seu lado artístico. Apelamos sobretudo à criatividade e ao pensamento 

crítico.  

3. O concurso destina-se a todos os estudantes do IPVC. 

4. Os temas a concurso serão: Fotojornalismo, Fotografia Social, Criação Livre e 

Paisagem e Natureza. Cada concorrente escolhe um tema e cria o seu próprio subtema. 

5. Cada concorrente poderá participar com 4 a 8 fotografias, devendo escolher um 

pseudónimo para apenas identificar o seu trabalho. Cada concorrente pode participar 

inúmeras vezes sendo com pseudónimos diferentes. 

6. O trabalho deverá ser entregue em CD-ROM. 

7. Cada trabalho deverá ser entregue dentro de um envelope, devidamente identificado 

com o pseudónimo escolhido. Dentro do mesmo deve encontrar-se o boletim de 

candidatura e o CD-ROM. Neste envelope deverá conter, também, uma pequena 

introdução sobre o subtema escolhido para a exposição. 

8. O júri será constituído por um fotógrafo profissional, um docente de uma escola do 

IPVC e um elemento pertencente à Associação de Estudantes da ESS-IPVC. Este júri 

será caracterizado pela imparcialidade e conhecimentos na área da fotografia. 

9. Os trabalhos deverão ser entregues na Associação de Estudantes das respectivas escolas, 

ou directamente na Associação de Estudantes da ESS-IPVC, nunca sendo violado o 

envelope até estar em mãos do júri. 

10. As fotografias serão única e exclusivamente utilizadas para este concurso. Logo que 

terminado o concurso, estas serão eliminadas. 

11. Os trabalhos deverão ser entregues até final de Fevereiro. 

12. O trabalho vencedor será exposto na MESSE Académica nos dias correspondentes à 

Semana Cultural do IPVC. 

13. Todos os concorrentes serão convidados a estarem presentes na inauguração da 

exposição, onde lhes será entregue um diploma de participação. 

14. O prémio do concurso será a respectiva exposição do trabalho e um cheque-prenda da 

Worten no valor de 100€. 

Saudações Académicas, 

Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde do  

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 


