
 

 

 



 

 

ENQUADRAMENTO 
 

O concurso Química em flash é organizado em parceria pela Fábrica Centro Ciência 

Viva de Aveiro (Fábrica CCVA) e pelo Departamento de Química da Universidade de 

Aveiro (DQUA) e integra as comemorações do Ano Internacional da Química 2011 

(AIQ 2011). Este concurso destina-se a público adulto e estudantes de todos os níveis 

de ensino. 

 

 

CAPÍTULO I 
OBJECTIVOS 

 

1.1 - O concurso tem por objectivo a produção de fotografias que apresentem um 

fenómeno químico de forma artística, ou reflictam a importância da química em todos 

os aspectos da nossa vida no espírito do lema do AIQ 2011 “Química, nossa vida, 

nosso futuro”. 

1.2 - As fotografias a concurso serão seleccionadas para exibição em exposição na 

Universidade de Aveiro (UA) e na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. 

 

 

CAPÍTULO II 
PARTICIPANTES 

 

2.1 - Categorias. Os participantes podem concorrer individualmente a uma das 

seguintes categorias: 

Categoria A - Prémio Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro: Alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico 

Categoria B - Prémio Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro: Alunos do 2º e 3º 

Ciclos do Ensino Básico 

Categoria C - Prémio Reitoria da Universidade de Aveiro: Alunos do Ensino 

Secundário 

Categoria D - Prémio CICECO & Departamento de Química da Universidade de 
Aveiro: Estudantes universitários 

Categoria E - Prémio Projecto “A Química das Coisas”/CICECO/DQUA: Público 

adulto 

 



 

 

2.2 – A participação nas categorias A, B e C deverá ter o acompanhamento de um 

professor responsável da escola. 

 

2.3 - Cada participante poderá apresentar no máximo dois trabalhos em fotografia. 

 

2.4 - Cada participante terá de preencher e enviar a ficha de inscrição. 

 

 

CAPÍTULO III 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

3.1 - Os participantes deverão apresentar as fotografias com as seguintes 

especificidades: 

 

3.1.1 - As fotografias a cor ou a preto e branco terão de apresentar um fenómeno 

químico de forma artística, ou reflectir a importância da química em todos os aspectos 

da nossa vida no espírito do lema do AIQ 2011 “Química, nossa vida, nosso futuro”. 

 

3.1.2 - As fotografias deverão ter o formato de 20x30 cm, em papel mate ou brilhante. 

 

3.1.3 - Cada fotografia deverá ter inscrito no verso a seguinte informação: nome do 

autor, categoria à qual concorre, título que exprima o significado da imagem e, 

opcionalmente, breve descrição da fotografia. 

 

3.2 - A técnica fotográfica poderá ser analógica ou digital. 

 

3.3 - As fotografias poderão ser tiradas com câmara fotográfica ou com telemóvel. 

 

 

CAPÍTULO IV 
ENTREGA DOS TRABALHOS 

 

4.1 - As fotografias e ficha de inscrição, com a aceitação de todas as condições do 

presente regulamento, datada e assinada, deverão ser enviadas até ao dia 31 de 

Janeiro de 2012 para o 

 

Concurso Química em flash 



 

 

Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro 

Rua dos Santos Mártires 

3810-171 Aveiro 

 

ou entregues em mão na 

 

Fundação João Jacinto de Magalhães 

Rua José Rabumba, 56 

3810-125 Aveiro. 

 

 

CAPÍTULO V 
JÚRI 

 

5.1 - O Júri fará a apreciação das fotografias a concurso e deliberará os resultados até 

29 de Fevereiro de 2012. 

 

5.2 - Composição do júri. O júri será composto por: 

 

Professor Doutor Carlos de Pascoal Neto 
Vice-Reitor da Universidade de Aveiro 

 

Prof. Doutora Ivonne Delgadillo 
Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e Departamento de Química da Universidade 

de Aveiro 

 

Prof. Doutor Paulo Ribeiro Claro 
Departamento de Química da Universidade de Aveiro 

 

Professor Doutor António Ferrer Correia 
Fotógrafo e Departamento de Química da Universidade de Aveiro 

 

5.3 - Não haverá recurso nem justificação das decisões do júri, salvo as apreciações 

que forem exaradas em acta. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO VI 
PRÉMIOS 

 

6.1 - Serão atribuídos prémios aos três primeiros lugares em cada uma das 

categorias. 
 

6.2 - Prémios. 
 

Prémio Fábrica Centro Ciência Viva, Prémio CICECO & Departamento de 
Química da Universidade de Aveiro e Prémio Projecto “A Química das 
Coisas”/CICECO/DQUA 
1º Lugar: Computador portátil Netbook 

2º Lugar: Câmara fotográfica 

3º Lugar: Telemóvel com máquina fotográfica 
 

Prémio Reitoria da Universidade de Aveiro 
1º, 2º e 3º Lugares: Participação na Academia de Verão 2012 da UA 
 

6.3 - Os participantes premiados receberão um certificado de participação. 
 

6.4 - A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá durante o mês de Março de 2012 

na Universidade de Aveiro. 
 

6.5 - Os participantes premiados serão notificados por via electrónica e informados do 

dia, hora e local da entrega de prémios. No caso das categorias A, B e C serão 

notificados os professores responsáveis e no caso das categorias D e E serão os 

próprios participantes. 
 

6.6 - A lista dos participantes premiados, dia, data e local da entrega dos prémios será 

publicada na página de internet oficial da Fábrica CCVA bem como no Diário de 

Aveiro. 
 

 

CAPÍTULO VII 
DEVOLUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

7.1 - Após final do concurso e respectivas exposições as fotografias não serão 

devolvidas. 



 

 

CAPÍTULO VIII 
DIREITOS DE AUTOR 

 

8.1 - O participante é autor e detentor dos direitos da fotografia. Contudo, a 

participação no concurso implica também a cedência dos direitos de uso (patrimoniais) 

das fotografias à Fábrica CCVA, em regime livre não exclusivo, o que significa que o 

autor pode também continuar a usufruir delas. 

 

 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 - Datas importantes do presente concurso: 

Abertura: 10 Novembro 2011 

Entrega de trabalhos: até 31 Janeiro 2012 

Apreciação do júri: até 29 Fevereiro 2012 

Entrega de prémios: Março 2012 

Exposição de fotografias: Março 2012 

 

9.2 - Serão admitidos a concurso as fotografias que obedeçam ao presente 

regulamento. 

 

9.3 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri do 

concurso. 

 

9.4 - Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados a: 

Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro 

Rua dos santos Mártires 

3810-171 Aveiro 

234 427 053 

fabrica.cienciaviva@ua.pt 


