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Regulamento

Artigo 1.
Iniciativa, Enquadramento e Objectivos do Concurso.
1. O presente concurso é promovido pela Escola de Tecnologias e Arquitectura
do ISCTE-IUL no âmbito do FISTA 2015.
2. O Concurso de Fotografia tem como objectivo principal difundir a iniciativa
do DAU (Departamento de Arquitectura e Urbanismo) em levar os seus
estudantes à Biennale de Arquitectura de Veneza 2014, assim como divulgar as
suas capacidades artísticas/fotográficas.

Artigo 2.
Objecto do Concurso.
1. O presente concurso visa seleccionar as três melhores Fotografias originais
de Veneza ou da viagem dos estudantes do DAU à Biennale de Arquitectura de
2014 na mesma cidade.

Artigo 3.
Concorrentes, Condições de Participação.
1. O presente concurso destina-se aos alunos da ISTA que tenham participado
na viagem do DAU à Biennale de Arquitectura de Veneza 2014, bem como a
todos aqueles que tenham visitado esta cidade no último ano.
2. O concurso é uma iniciativa da Escola de Tecnologias e Arquitectura do
ISCTE-IUL (ISTA) não estando integrado no plano curricular.

Artigo 4.
Pedidos de Esclarecimento.
1. Qualquer pedido de esclarecimento referente ao concurso deverá ser
solicitado por correio electrónico, de acordo com o calendário do concurso
constante do Artigo 9, para o endereço electrónico do concurso: fista@iscte.
fista@iscte.pt
– assunto CONCURSO FOTOGRAFIA
2. As respostas serão divulgadas a todos os concorrentes no prazo estipulado
no calendário de concurso, constante do Artigo 9.
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Artigo 5.
Entrega das Fotografias.
Fotografias.
1. A entrega da Fotografia deverá ser feita, num envelope fechado, no
secretariado da Escola de Tecnologias e Arquitectura do ISCTE-IUL até ao dia 1
de Março de 2015.
2. As Fotografias serão expostas publicamente durante o decorrer do FISTA
2015, na Galeria de Exposições do edifício II do ISCTE-IUL.
Artigo 6.
Modo de Apresentação das Fotografias.
Fotografias.
1. A Fotografia deverá ser entregue em:
a. Papel fotográfico A4 sobre suporte em k-line 5 mm. As margens deverão
ser de 2 cm. No canto inferior direito, alinhado com a fotografia, deverá
constar o nome do autor e data da mesma em Times New Roman,
tamanho 10.
b. Formato electrónico. O envio da fotografia deve ser feita para o seguinte
email: fista@iscte.pt – assunto CONCURSO FOTOGRAFIA
Artigo 7.
Admissão das Propostas.
1. É condição de exclusão a entrega de Fotografias depois da data e hora
limites estabelecidas no calendário do concurso, ou a não apresentação formal
e inclusão da totalidade dos elementos solicitados nos termos do Artigo 6.

Artigo 8.
Júri.
1. O júri será constituído por três entidades a designar, incluindo dois docentes
do Departamento de Arquitectura e Urbanismo (Arq. Mónica Pacheco e Arq.
Gabriela Gonçalves), e uma personalidade exterior ao ISCTE-IUL (Arq. João
Carmo Simões).
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Artigo 9.
Calendário do Concurso.
1. Lançamento do concurso - 1 de Fevereiro de 2015.
2. Entrega das Fotografias – 1 de Março de 2015.
3. Pedidos de esclarecimento - Durante o prazo de inscrição e entrega.
4. Respostas aos pedidos de esclarecimento - Até 5 dias após recepção do
pedido.
5. Abertura da exposição - 11 de Março de 2015.
6. Divulgação dos resultados e entrega do prémio intermédio – 12 de Março de
2015.

Artigo 10.
10.
Termos de Concurso e Propriedade.
Propriedade.
1 - Todas as Fotografias submetidos a concurso passarão a ser propriedade do
FISTA, reservando-se o direito de publicar e usufruir de todo o material
submetido para divulgação e publicidade do evento, da ISTA e do ISCTE-IUL.
2 - Sempre que as Fotografias sejam divulgadas e referidas, serão devidamente
mencionados os seus autores.
3 - A organização reserva-se o direito de alterar os termos de Concurso e
Propriedade, sem qualquer tipo de aviso e condição, estando salvaguarda e
inalterada a questão da referência da autoria da Fotografia.

Artigo 11.
11.
Prémios.
Prémios.
1. Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados no concurso.
2. Serão ainda atribuídos certificados de participação a todos os participantes.
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