Regulamento do concurso para a criação da imagem gráfica das Comemorações
dos 25 anos do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

1. Introdução
Em 2020 comemora-se o 25.º aniversário do Departamento de Engenharia Informática da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (DEI – FCTUC).
2. Objetivos
a) O concurso visa a seleção da imagem gráfica que estará presente em todas as
iniciativas realizadas pelo DEI – FCTUC no âmbito das Comemorações dos seus 25 anos.
b) A imagem gráfica será utilizada em diferentes dimensões e suportes que podem incluir:
ofícios, envelopes, assinatura de email, cartazes, folhetos, brochuras, anúncios, pastas,
monografias, painéis expositivos, sinalética e o site do DEI – FCTUC.
c) A imagem gráfica deverá associar, obrigatoriamente, a Universidade de Coimbra às
Comemorações dos 25 anos do DEI – FCTUC.
d) A imagem gráfica deverá ser inédita e original.
3. Concorrentes
a) Podem concorrer a este concurso estudantes e antigos estudantes dos cursos de
Licenciatura e de Mestrado em Design e Multimédia da Universidade de Coimbra (LDM e
MDM).
b) Serão admitidos trabalhos de autoria coletiva, desde que todos os autores se
encontrem nas condições referidas na alínea a) deste ponto.
c) Cada concorrente ou grupo de concorrentes pode entregar mais do que um trabalho.
4. Candidaturas e identificação do concorrente
a) Os projetos devem ser entregues em suporte digital e em papel, com demonstração da
aplicação da imagem gráfica em diferentes tipos de materiais à escolha dos concorrentes.
b) Os ficheiros e as maquetas deverão ser acompanhados por uma memória descritiva,
explicativa do projeto.
c) As propostas a concurso não deverão ter qualquer identificação dos concorrentes.
d) Os trabalhos deverão ser entregues num envelope fechado, não identificado,
acompanhado por um outro envelope fechado, não identificado, contendo um documento
com a identificação e contactos do(s) concorrente(s), assim como pelo(s) certificado(s) de
frequência dos cursos de LDM ou MDM. Os dois envelopes devem ser fechados num
terceiro, também sem identificação.
e) A morada para a entrega das candidaturas é:
Departamento de Engenharia Informática
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
Pólo II - Pinhal de Marrocos
3030-290 Coimbra.
f) O prazo de entrega das candidaturas decorre até ao dia 28 de Fevereiro de 2019.
5. Avaliação dos projetos
a) Os projetos serão avaliados por um júri constituído pelo Diretor do DEI e por três
Professores dos cursos LDM/MDM.

b) As decisões do júri serão tomadas por maioria simples de votos.
c) As decisões do júri são soberanas e definitivas, não havendo lugar para recurso.
d) O júri reserva-se o direito de não escolher qualquer proposta.
e) A decisão será anunciada até ao dia 8 de Março de 2019.
6. Prémio
a) Ao projeto vencedor será atribuído um prémio de €1000,00 (mil euros), mediante a
entrega do trabalho em suporte eletrónico, editável.
b) Poderão ser atribuídas Menções Honrosas a um ou mais trabalhos.
c) As Menções Honrosas serão assinaladas através da entrega de um diploma e de
prémios não monetários.
7. Direitos
a) O DEI – FCTUC ficará proprietário da imagem gráfica vencedora, podendo prolongar o
seu uso para além das Comemorações dos seus 25 anos.
c) A propriedade intelectual do projeto vencedor será do(s) seu(s) autor(es).
8. Informações
a) Todas as informações sobre o concurso estarão disponíveis em www.dei.uc.pt.
b) Os pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos por escrito para Departamento de
Engenharia Informática, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra, Pólo II – Pinhal de Marrocos, 3030-290 Coimbra ou info@dei.uc.pt.

