Concurso de Ideias
Vamos dar um nome à nossa Mascote
NORMAS
1. OBJETIVO
O concurso de ideias é uma iniciativa da Direção da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
(FMUC).
O principal objetivo do concurso é encontrar um nome e associa-lo ao boneco be FMUC, que se pretende
vir a ser a Mascote da FMUC.
O boneco be FMUC é uma criação original, patenteada. Foi inicialmente transformado em PEN USB, e
distribuído aos estudantes do 1º Ano, encontrando-se disponível para venda na Loja be FMUC.
2. TEMA
Vamos dar um nome à nossa Mascote
3. PARTICIPANTES
O Concurso está aberto a toda a Comunidade e será divulgado através das redes sociais da FMUC (Site,
Facebook e Instagram).
4. CONDIÇÕES
4.1 - Cada participante pode concorrer com a indicação de mais do que uma proposta de nome.
4.2 – O nome selecionado passará a estar associado à Mascote.
4.3. – Os participantes deverão enviar as suas propostas para o seguinte endereço de correio eletrónico:
a.cls@fmed.uc.pt
4.4 - O prazo de envio das propostas tem início a 1 de julho, às 17h00, e termina às 20h00 do dia 11 de
julho de 2019.
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5. JÚRI
5.1 - O júri do concurso é composto por representantes da FMUC:
● Diretor da FMUC
● Representante do Núcleo de Estudantes de Medicina da AAC
● Representante de Núcleo de Estudantes de Medicina Dentária da AAC
● Representante dos Trabalhadores Não Docentes e Não Investigadores
● Responsável pela criação da Mascote
5.2 - O júri deve selecionar, de entre os nomes recebidos por email, aquele que considerar mais adequado à
imagem e mensagem da Escola e revelar maior criatividade.
5.3. – Serão automaticamente eliminadas todas as propostas que possam, de alguma forma, ser consideradas
ofensivas e não respeitem o bom nome e imagem da Escola.
5.3 - A decisão do júri é final e irrevogável, dela não cabendo recurso.
5.4 - O júri reúne no prazo máximo até 10 dias após o términus de envio das propostas.
6. PRÉMIO
6.1 - O prémio, patrocinado pela Caixa Geral de Depósitos, a atribuir no âmbito deste Concurso de Ideias
Vamos dar um nome à nossa Mascote, compreende o valor total de 100€ em artigos com a marca FMUC.
6.2 - O prémio será comunicado aos concorrentes no espaço de 15 dias após a data
limite de submissão no concurso, através das redes sociais da FMUC, sendo o vencedor também notificado
por correio eletrónico.
7. DIREITOS
7.1 - O concorrente a quem tenha sido atribuído o prémio cede à FMUC o direito total de utilização do
nome atribuído à Mascote, inclusive para fins comerciais.
8.DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - As questões omissas serão resolvidas pelo júri e da sua discussão não há recurso.
8.2 - A participação neste concurso implica a aceitação integral das presentes normas de participação.
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