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REGULAMENTO: ACENDA ESSA IDEIA 
 
1º CONCURSO CULTURAL INSTAGRAM DA UNIFRAN NO ANO INTERNACIONAL DA LUZ 
 
• O que é o “Acenda essa Ideia”? 
É um concurso cultural de fotografia, organizado pela Unifran, com o objetivo de comemorar o Ano 
Internacional da Luz. 
 
• Quem pode participar? 
Toda a comunidade acadêmica Unifran: aluno de graduação, especialização, mestrado, doutorado, 
bolsista do ensino médio do CNPq e colaboradores. 
 
• Como participar? 

1. Produza uma foto que utilize as tecnologias baseadas na luz ou com um efeito óptico 
dentro dos muitos que fazem parte do seu dia a dia, e que mostrem o papel vital da luz.  

2. Faça o post no seu Instagram e no usuário da Unifran, “@unifran.ail”;  inclua as hashtags 
#unifranail  #IYL2015 #. 

3. Adicione um título e coloque um breve comentário na foto. 

4. Cada participante poderá enviar até 5 fotos. 

5. As fotos devem ser originais, portanto, que nunca antes tenham sido publicadas, ou 
apresentadas em nenhum concurso ou divulgadas em outras mídias virtuais ou impressa. 

6. As fotos devem ser de autoria própria do participante.  

7. Compartilhe as fotos com todos seus amigos. 

8. As fotos mais interessantes serão escolhidas por um comitê, composto por professores 
doutores físicos e/ou químicos, e posteriormente serão publicadas nas mídias oficiais 
(Instagram, Facebook e Site oficial) da Unifran. 

9. Está vedada a participação ao concurso de membros ou parentes de membros do comitê 
avaliador. 

10. As fotos podem ser postadas até o dia 31 de agosto de 2015. 

11. Fica claro ao participante, que as fotos por eles postadas, se tornam pública e podem ser 
acessadas por todos integrantes do grupo ou para aqueles que acessem a conta do usuário 
@unifran.ail 

• Dúvidas? 
Pergunte aqui:  unifran.anointernacionaldaluz@gmail.com 
 
• Mais informações? 
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/prizes-and-celebrations/2015-
international-year-of-light/ 
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