


Artigo 1º
Âmbito e objetivo

1. O concurso “Mural AEFFUP: 94 anos de História” surge no âmbito de dar uma

oportunidade aos Associados de pintar um mural da sua autoria na sede da

Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do

Porto (AEFFUP), aproximando-os, deste modo, à história desta Associação.

Artigo 2º
Participantes

1. Apenas poderão participar Associados da AEFFUP, a título individual no

concurso “Mural AEFFUP: 94 anos de História”;

2. A participação no concurso implica a aceitação do presente regulamento na

íntegra;

3. Qualquer candidatura apresentada deverá ser da autoria do participante que a

submete;

4. O participante pode apresentar até duas (2) candidaturas, sendo que estas

devem ser entregues em separado, dentro dos prazos estabelecidos.

Artigo 3º
Projeto do Mural

1. O Projeto será apenas aceite em suporte digital, podendo ser uma digitalização

de um trabalho manual;

2. O Projeto deve incluir aspetos relacionados com a AEFFUP, a Faculdade de

Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) e as atividades académicas

desenvolvidas pelas mesmas.

Artigo 4º
Receção e Avaliação das Candidaturas

1. As candidaturas devem ser entregues entre as 00h00 do dia 30 de janeiro de

2023 e as 23h59 do dia 19 de fevereiro de 2023;



2. Para formalizar a candidatura, esta deve ser enviada, via e-mail, para

aeffup.cultural@gmail.com, devendo a linha de assunto ser “Participação

Concurso  Mural AEFFUP: 94 anos de História” e devendo constar no corpo do

e-mail o nome completo e número de estudante, uma breve descrição do

projeto a concurso e os seguintes documentos:

a) A versão final do projeto, num dos formatos .pdf ou .png;

b) A “Declaração de Cedência de Direitos de Autor” [Anexo I],

devidamente preenchida e assinada pelo autor do Projeto.

3. A candidatura não será aprovada para votação caso:

a) Inclua discurso de ódio;

b) Aborde temas sexuais;

c) Não esteja de acordo com o Artigo 3º do presente regulamento;

d) Inclua qualquer outro elemento que o Júri delibere como inapropriado;

e) Não seja concordante com a AEFFUP e os seus estatutos.

Artigo 5º
Júri e Votação

1. O período de avaliação das propostas submetidas decorrerá entre os dias 20 e

21 de fevereiro de 2023;

2. Do Júri fazem parte os vogais do Departamento Cultural da Direção da

AEFFUP e a Presidente da Direção do atual mandato;

3. O Júri tem como função a aprovação das candidaturas que reúnam as

condições necessárias à participação no concurso, de entre todos os que

foram submetidos. Desta decisão não haverá recurso;

4. No caso de uma candidatura não ser aprovada para votação, o candidato será

notificado via e-mail;

5. As propostas serão divulgadas através das redes sociais AEFFUP;

6. Qualquer Associado poderá participar na eleição do projeto vencedor, a partir

de um formulário, via online, disponibilizado pela Direção da AEFFUP para o

efeito, entre os dias 23 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2023;

7. É expressamente proibido aos autores dos designs fazerem a partilha do

mesmo ou apelar ao voto. Caso a situação se verifique, o concorrente será

automaticamente desqualificado, submetendo-se que, com a desqualificação,

todas as suas propostas serão anuladas;

8. O design do vencedor é eleito conforme o resultado da votação dos

Associados;
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9. O conjunto design/autor vencedor será anunciado nos meios de divulgação da

AEFFUP no dia 1 de março de 2023.

Artigo 6º
Prémio

1. O vencedor do concurso pintará o seu projeto no local designado pela Direção

da AEFFUP, sendo todos os materiais necessários disponibilizados pela

mesma;

2. O período para a realização do projeto será acordado com o vencedor do

concurso, tendo o projeto de ser concluído aquando do término do segundo

semestre do respetivo ano curricular.

Artigo 7º
Disposições finais

1. Não haverá recurso da votação;

2. Qualquer violação do presente regulamento, por parte de um participante,

resultará na desqualificação da sua obra a concurso;

3. Cabe à Direção da AEFFUP o direito de, independentemente das candidaturas

apresentadas, incluir uma proposta da sua autoria, proposta esta que

participará no concurso a par de todas as outras propostas aprovadas. Caso o

Júri decida que nenhuma das propostas apresentadas cumpre os requisitos

estabelecidos, será apenas considerada a proposta da Direção da AEFFUP,

não havendo, neste caso, votação da mesma.

Artigo 8º
Casos Omissos

1. Todos os casos omissos deste regulamento serão da exclusiva

responsabilidade da Direção da AEFFUP, sendo que das suas decisões não

haverá recurso.



O presente regulamento entrará em vigor após a sua aprovação.

Pela Direção da AEFFUP,

_________________________________

Ana Grandinho

(Presidente da Direção)



ANEXO I

Declaração de Cedência de Direitos de Autor

Eu,_______________________________________________________, concorrente

ao Mural AEFFUP: 94 anos de História, declaro por minha honra que conheço e aceito

na íntegra o Regulamento do referido concurso. Declaro, ainda, que cedo todos os

Direitos de Autor à Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da

Universidade do Porto (AEFFUP), ficando a AEFFUP proprietária do referido Projeto.

Porto, ____ de fevereiro de 2023

____________________________

(Assinatura do participante)


