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REGULAMENTO DO CONCURSO DE IDEIAS PARA LOGÓTIPO/SIMBOLO 

COMEMORATIVO    

DOS 40 ANOS DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU 

 

1. Promotor 
A Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) leva a efeito um Concurso de Ideias para apresentação 

de propostas de criação de identidade visual comemorativa dos seus 40 anos. 

 

2. Objetivos  
A Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) fará uso da proposta selecionada ao longo do presente 

ano identificando as ações desenvolvidas no âmbito das comemorações dos 40 anos da ESEV.  

 

3. Participantes 
a) O concurso é aberto a todos os atuais e antigos estudantes da Escola Superior de Educação de Viseu.  

b) São admitidas a concurso propostas apresentadas por concorrentes individuais ou equipas de 

concorrentes desde que cumpram o requisito referido na alínea anterior. 

c) Cada concorrente ou equipa de concorrentes pode submeter a concurso apenas uma proposta 
d) Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantindo a sua 

autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a 

direitos de autor e direitos conexos. 

e) Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente regulamento. 

 

4. Características das propostas 
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser constituídos pelos seguintes elementos: 

a) as propostas devem ser estudadas considerando a sua articulação com a Identidade Visual da ESEV  

b) as propostas de logótipo devem incluir obrigatoriamente os seguintes elementos: 40 anos  

c) as propostas devem ter a versatilidade necessária para ser utilizadas em diversos suportes (ecrã e papel) 

bem como em diversas dimensões 

d) as propostas devem ser apresentadas em versão policromática, monocromática, a positivo, a 
negativo;  
e) as propostas devem ser apresentadas em formato vetorial (.eps) não protegido de edição e em 
formato imagem (.jpg, .gif, .tiff) em CMYK e/ou Pantone e RGB  
f) as propostas devem obedecer a critérios de originalidade, qualidade estética, criatividade e 
adequação às finalidades enunciadas 

 

5. Prazos  
O prazo de entrega das candidaturas termina às 23:59 horas 10 de fevereiro de 2023 

 

6. Submissão 
As propostas serão submetidas em formato digital através do seguinte link OneDrive (link), num único 

ficheiro compactado. 

O ficheiro deve ser identificado com um código de 6 algarismos e deve incluir duas pastas com as 

seguintes designações: 

1. Proposta  
2. Documentos (incluir nesta pasta a ficha de submissão de proposta, devidamente preenchida e 

assinada.) 

 

7. Júri  
Nicolau Tudela, Marlene Monteiro, Paula Rodrigues 
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8. Avaliação das Propostas 
1. As candidaturas recebidas são abertas pelo secretariado da Presidência, sem intervenção e contacto do 

Júri por forma a garantir o anonimato. 

2. Compete ao Júri a verificação da conformidade das candidaturas e das propostas com os requisitos do 

concurso, a avaliação destas últimas e a sua seriação.  

3. Compete ao Júri excluir as propostas que não se encontrem em conformidade com o regulamento do 

concurso.  

4. O júri obriga-se ao cumprimento das normas aplicáveis em matéria de proteção de dados pessoais. 

5. Compete ao secretariado identificar os autores das propostas após conclusão do processo de seriação.  

 

9. Apreciação das propostas 
1.Critérios de apreciação das propostas  

a) Conceito e adequação ao objeto do concurso 

b) Qualidade estética e originalidade 

c) Respeito pelas boas práticas de desenho de imagem corporativa 

d) Qualidade técnica (apresentação organizada incluindo as versões e formatos solicitados)  

2. O Júri pode decidir, justificadamente, não escolher um trabalho vencedor  

3. Das decisões do Júri não há lugar a recurso, nem a reclamação 

4. Os melhores trabalhos poderão ser selecionados para efeito de publicação ou apresentação em 

exposições. 

 

10. Prémios  
1. É entregue a todos os candidatos diploma de participação 

2. Ao autor da proposta vencedora é atribuído um prémio no valor de 250€ em cheque FNAC  

 

11. Direitos e Divulgação das propostas 
1. Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder à ESEV os direitos de propriedade dos 

trabalhos selecionados e aceitar o seu uso no âmbito referido neste regulamento. 

2. Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o candidato vencedor (ou equipa vencedora) pode divulgar 

a sua proposta para efeitos de portfólio e currículo. 

3. O candidato ou equipa vencedora compromete-se a efetuar e/ou permitir a realização de eventuais 

alterações de pormenor à proposta vencedora que venham a ser necessárias. 

 

12. Divulgação dos resultados  
A ESEV divulgará os resultados do concurso através do respetivo sítio na Internet, com aviso aos 

candidatos. 

 

13. Disposições finais  
1. A participação no concurso pressupõe o conhecimento e aceitação do presente Regulamento.  

2. Compete ao Júri do concurso decidir sobre qualquer situação omissa neste Regulamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esev@esev.ipv.pt
http://www.esev.ipv.pt/


 

Escola Superior de Educação                              Telefone 232419000 
Rua Maximiano Aragão                         Email esev@esev.ipv.pt 
3504-501 Viseu                             Web www.esev.ipv.pt 
Contribuinte: 680033548 

 

CONCURSO DE IDEIAS PARA LOGÓTIPO/SIMBOLO COMEMORATIVO 

DOS 40 ANOS DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU 

 

 

Ficha de Submissão de Proposta 

 

 

Código da Proposta: ___________________ 

(a preencher pelos serviços) 

 

Identificação do(s) Autor(es) da proposta: 

 

Nome Curso que frequenta ou frequentou na 

ESEV 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Para os devidos efeitos declaro que a proposta agora apresentada é original e da autoria 

do(s) proponente(s). 

Declaro ceder à ESEV os direitos de propriedade dos trabalhos selecionados e aceitar o 

seu uso no âmbito referido neste regulamento. 

Declaro conhecer e aceitar o regulamento do concurso. 

 

 

 

Assinaturas do(s) Proponente(s): 

 

______________________ ______________________ ______________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_______________________ 
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