
REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS NATALÍCIAS DA 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

 

Artigo 1º 

Objeto e âmbito 

 

1. O presente regulamento aplica-se ao Concurso de Fotografias natalícias da AEDUM            

doravante, CFNAEDUM) e são abrangidos por ele todos os alunos da licenciatura ou             

mestrado da Escola de Direito da Universidade do Minho. 

2. O CFNAEDUM visa estimular a participação dos estudantes através da criação de             

conteúdo fotográfico relacionado com a temática natalícia. Este contribuirá para a partilha de             

momentos de lazer através de fotografias de modo a que, dentro das suas casas, todas possam                

sentir-se parte de um só movimento e causa.  

 

Artigo 2º 

Componente Orçamental 

 

1. O montante global a afetar o CFNAEDUM é de 125€. 

2. Os participantes podem participar na atividade enviando as suas fotografias, que serão             

posteriormente publicadas, expondo um momento natalício, familiar, de lazer, solidariedade          

ou convívio, com o sentido de poderem ser contemplados pelos prémios do sorteio. 

3. O primeiro prémio, atribuído ao primeiro classificado, consiste numa câmara compacta            

analógica (modelo "Agfaphoto Reusable Photo Camera 35mm Red") e um rolo de 35 mm. O               

segundo prémio, atribuído ao segundo classificado no concurso é uma câmara compacta            

analógica (modelo “Descartável Metropolis - Simple Use”). Como terceiro prémio, será           

oferecido um pack de sublinhadores Stabilo boss e post-it’s. 

4. Todas as fotografias, vencedoras ou não vencedoras, servirão para ornamentar a Escola de              

Direito da Universidade do Minho durante a época natalícia. 

 

Artigo 3º 

Equipa 

 

1. A equipa de coordenação do CFNAEDUM é constituída pelas diretoras do departamento 

de comunicação da Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho. 



a) Esta compromete-se a esclarecer as questões colocadas pelos alunos bem como a             

considerar as reclamações recebidas em sede do processo. 

2. Numa primeira fase, a equipa de tomada de decisão do CFNAEDUM será composta pelos               

elementos do departamento de comunicação da Associação de Estudantes da Universidade do            

Minho, que fará uma pré-seleção das fotografias enviadas (com vista a excluir aquelas que              

não se enquadram no tema ou objetivos do concurso). Numa segunda e terceira fase, a equipa                

de tomada de decisão do vencedor do CFNAEDUM será composta por todos os alunos da               

Escola de Direito da Universidade do Minho que seguem as redes sociais e que tenham               

interesse em fazer parte da deliberação. 

 

Artigo 4º 

Fases 

 

1. A primeira fase remete para a pré-seleção das fotografias a ser realizada pelos dirigentes do                

Departamento de Comunicação e Imagem da AEDUM, sendo que as selecionadas seguirão            

para as fases seguintes do CFNAEDUM. 

2. A segunda fase remete para a seleção das três melhores (ou mais, em caso de empate)                 

fotografias, que passarão para a fase final de votação. Esta deliberação é feita informalmente              

através de uma ferramenta de classificação que funciona na rede social instagram            

(“instastories”). Partindo do princípio que a rede de seguidores da AEDUM nas redes sociais              

é constituída maioritariamente por estudantes de direito da Universidade do Minho, todos            

eles poderão tomar parte das votações. 

3. As fotografias que passarem à fase final serão publicadas no feed das redes sociais da                

AEDUM onde se vai proceder a uma nova votação. 

 

Artigo 5º 

Plataforma 

 

1. A apresentação das fotografias à equipa de coordenação poderá ser feita do seguinte modo: 

 

a) Via eletrónica, através do envio para o e-mail comunicacao@aedum.com 

 

Artigo 6º 

Fase de Participação 



 

1 A fase de envio das fotografias decorrerá entre a meia noite do dia 1 de dezembro de 2020                   

até às dozes horas do dia 6 de dezembro de 2020.  

2. Decorrerá entre nos dias 6 e 7 de dezembro de 2020 a primeira fase de votação.  

3. Proceder-se-á à votação final no dia 8 de dezembro de 2020. 

 

 

Artigo 7º 

Apresentação de Projetos 

1. Os projetos podem ser desenvolvidos por uma pessoa. 

2. Devem ser submetidos nas datas referidas no art.6º/1, através dos meios referidos no 

art.5º/1 deste Regulamento. 

3. O e-mail deverá conter: 

a) Nome, ano e número de cartão de aluno; 

b) Meio pelo qual deve ser contactado; 

c) A fotografia, que deve respeitar o tema já referido, deve ou ser tirada pelo participante ou                 

por um familiar próximo num cenário natalício preparado pelo participante (no caso do             

mesmo querer fazer parte do retrato). A fotografia deverá ser recente e tirada para o               

propósito, não sendo aceite material fotográfico criado anteriormente. 

4. Perante a submissão, pelo mesmo participante, de várias fotografias, só a primeira será              

considerada. 

 

Artigo 8º 

Votação de projetos 

 

1. A fase de votação desenvolver-se-á através dos meios descritos no art.5º/3. 

2. A enumeração das propostas apresentadas na comunidade será feita por ordem cronológica             

de entrega e não de preferência. 

 



 


