
 
 

 

 

EDITAL  

CONCURSO CRIATIVO “INCLUSÃO EM TEMPO DE PANDEMIA” 
SEMANA INTERNACIONAL 2021 

 

ENQUADRAMENTO 

Pretende-se, com a presente iniciativa, incentivar a comunidade estudantil do Politécnico de Leiria a 

participar num concurso de criatividade sobre o tema Inclusão em Tempo de Pandemia, através da criação 

de um material digital alusivo ao tema – Fotografia. 

 

OBJETIVO 

Este concurso tem como objetivo a sensibilização para a inclusão, um dos grandes focos da Comissão 

Europeia para o período de 2021/2027. Justifica-se pela diversidade de perspetivas que pode abranger 

em todas as suas vertentes e porque atravessamos um período de isolamento obrigatório que nos permite 

a auto reflexão sobre a temática. 

O concurso culminará com uma exposição, patente na Semana Internacional do Politécnico de Leiria, que 

será publicada na página web e redes sociais. 

 

CONDIÇÕES TÉCNICAS 

As imagens deverão ser submetidas preferencialmente em formato TIFF, sendo também aceites em 

JPEG, com a resolução mínima de 1280x768, e um limite de 10MB por imagem. 

O nome do ficheiro digital de cada foto incluirá, obrigatoriamente, os seguintes itens: 

primeironomedoautor_ultimonomedoautor_titulodafoto. 

 

CONCORRENTES 

O concurso é aberto a toda a comunidade estudantil do Politécnico de Leiria – estudantes nacionais, de 

mobilidade e internacionais. 

 

 

 

 



 
 

 

 

FORMALIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

Os materiais a submeter ao concurso deverão ser remetidos até ao dia 30 de abril de 2021, através de 

correio eletrónico para gmci@ipleiria.pt. 

Os materiais devem estar devidamente identificados (nome autor/a, Escola, curso, endereço de email e 

número de telefone) e ser acompanhados com a declaração disponibilizada em anexo. 

 

CONSTITUTIÇÃO DE JURÍ 

O Júri do Concurso é constituído por: 

 

 Samuel José Travassos Rama (Pró-Presidente) 

 Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo (Pró-Presidente) 

 Ana Cecília de Oliveira Gândara Boa-Ventura (GMCI) 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os trabalhos serão avaliados pelo Júri tendo em conta os seguintes critérios: 

1. Adequação e intencionalidade da mensagem 

2. Originalidade 

3. Qualidade técnica 

O Júri reserva-se direito de não admitir a concurso os trabalhos com manifesta falta de qualidade ou 

totalmente desenquadrados dos objetivos propostos. 

 

DVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

Os resultados serão publicados na página do Politécnico de Leiria no dia 10 de maio de 2021. 

 

PRÉMIOS 

 

3 primeiros prémios – vouchers para material informático 75€ 

20 melhores trabalhos - sweatshirts e colunas bluethooth 

 

 

A Vice-Presidente do Politécnico de Leiria 

 

 

 

 

Rita Alexandra Dias Cadima 

 

mailto:gmci@ipleiria.pt


 
 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Nome do(a) Candidato(a) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

portador do cartão do Cidadão nº/Passaporte nº…………………………..………………………. de (data de 

emissão)……………………………………………, declaro, para os devidos efeitos, que autorizo o Politécnico de 

Leiria, a expor ou reproduzir o material que apresentei a concurso, em quantidade e duração ilimitada, 

bem como o seu uso em materiais ou outras publicações que venham ser produzidos no futuro. 

 

 

_______________________________________________ 

(local) (data) 

 

 

 

_______________________________________________ 

(assinatura)  
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