
Regulamento do Concurso de Logótipo - NEEEC/AAC 
 

Os participantes têm liberdade criativa para criar o novo logótipo do Núcleo de 

Estudantes de Engenharia Electrotécnica e de Computadores da Associação Académica 

de Coimbra (NEEEC/AAC). Será escolhido o melhor logótipo segundo a opinião do 

júri. 
 

Regulamento 

1. O concurso é aberto aos estudantes da Universidade de Coimbra. 

2. Os participantes não se podem constituir por grupos; 

3. Cada participante poderá enviar apenas uma maquete. Esta terá que ser entregue 

até às 23.59 do dia 19 de Março de 2013; 

4. As proposta deveram conter, pelo menos parcialmente, o logótipo da Associação 

Académica de Coimbra; 

5. As propostas deverão ser enviadas para o endereço electrónico, 

neeec.aac.uc@gmail.com da seguinte forma: - No “Assunto” deverá constar: 

“ConcursoLogótipo – NEEEC/AAC”; 

6. A maquete tem de ser enviada em anexo; - No e-mail, cada participante deverá 

enviar o nome completo, número de estudante e o contacto telefónico; 

7. O júri será constituído pelo Presidente do NEEEC/AAC 2012/2013, Presidente 

do NEEEC/AAC 2011/2012, Presidente do NEEEC/AAC 2010/2011, 

Coordenador Geral da Comunicação e Imagem do NEEEC/AAC 2012/2013 e 

DuxVeteranorum; 

8. O vencedor do concurso será anunciado a 20 de Março de 2013; 

a) O júri reserva o direito de não atribuir qualquer um dos prémios 

previstos no presente regulamento caso considere que os trabalhos 

apresentados não satisfazem os níveis meritórios esperados; 

b) As decisões do júri são soberanas, não sendo admitido recurso; 

9. Os trabalhos entregues pelos concorrentes passarão a ser propriedade do NEEEC 

ao qual serão reservados os direitos de publicação e exibição, sem prejuízo dos 

respectivos autores; 

10. O logótipo vencedor passará a ser o novo logótipo do NEEEC/AAC; 

11. O acto de se apresentar a concurso pressupõe a aceitação total das regras 

definidas pelo presente Regulamento; 

Para mais informações contactar: neeec.aac.uc@gmail.com ou 239096241 



Prémios 

Prémio do melhor logótipo: 1º Lugar: Bilhete Geral – Queima das Fitas 2013 

Nota: O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a 

critério dos organizadores, a desqualificação do participante. 

 


