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PREÂMBULO  

O concurso de ideias para a criação da identidade visual da Licenciatura de Gestão (LG) da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
(IPVC) é uma iniciativa da Comissão do Curso de Gestão (CCG) da ESTG do IPVC, com o 
principal objetivo de desenvolver uma proposta criativa para a identidade visual com vista à 
sua futura utilização no plano institucional e em ações de divulgação, promoção e 
comunicação. 

Este regulamento tem por objetivo estabelecer as condições de participação no concurso de 
ideias para a criação do design da imagem visual da LG da ESTG do IPVC.  

O concurso de ideias pretende sensibilizar e motivar os estudantes da área de design e de 
computação gráfica e multimédia da ESTG do IPVC para as práticas empreendedoras, 
promovendo o espírito de iniciativa, profissionalismo e dinamismo estudantil.  

 

ARTIGO 1º - OBJETO  

1. O presente concurso de ideias visa a criação da imagem visual da Licenciatura de Gestão 
(LG) da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo (IPVC), o qual deve caraterizar o curso e constituir um símbolo representativo da sua 
identidade, singularidade e caráter. 

2. Os/as participantes deverão ter em conta a apresentação e objetivos da LG constantes no 
sítio web www.estg.ipvc.pt.  

 

ARTIGO 2º - CONCORRENTES  

1. Podem concorrer todos os alunos inscritos nos cursos da ESTG do IPVC da área do Design, 
designadamente da Licenciatura de Design do Produto, da Licenciatura de Design de 
Ambientes, do Mestrado de Design Integrado, da Licenciatura de Engenharia da Computação 
Gráfica e Multimédia e do CTeSP de Desenvolvimento Web e Mutimédia. 

2. Cada concorrente pode apresentar apenas 1 trabalho.  

3. A participação no concurso implica a aceitação das presentes normas regulamentares.  

 

ARTIGO 3º - IMAGEM VISUAL  

1. A imagem visual tem de ser inédita e criativa, sendo o concorrente responsável pela sua 
originalidade e autoria no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

2. A imagem visual deve conter, obrigatoriamente, a menção a Curso de Gestão e à 
ESTG/IPVC. 

3. A imagem visual tem de ser elaborada em formato vetorial e não estar protegida para edição. 
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4. As propostas devem ser entregues em suporte digital editável (Corel Draw, Adobe Ilustrator, 
ou outros) bem como ensaios e estudos em formato PDF.  

5. As propostas de imagem visual deverão ser apresentadas nos seguintes formatos: versão 
policromática com indicação de cores Pantone, correspondência em cmyk e rgb, escala de 
cinzas, monocromática, a positivo, a negativo e, não devem estar protegidas para edição.  

6. Deverão ser apresentadas versões alternativas (vertical e horizontal) e deverão ser 
efetuados estudos de comportamento da marca: aplicação sobre fundos e área de proteção. 

7. Deverão ser apresentadas aplicações da imagem visual em diversos suportes de 
comunicação tais como folha de carta, cartões-de-visita, (elementos do respetivo estacionário) 
assim como a aplicação em outros suportes designadamente digitais.  

8. Deverá ser apresentado o respetivo Manual de Normas de uso da imagem visual. 

9. A imagem visual deverá ser de fácil apreensão e leitura e passível de aplicação em 
diferentes suportes. 

 

ARTIGO 4º - ENTREGA DAS PROPOSTAS  

1. As propostas são entregues em formato digital através de email dirigido ao endereço de 
correio eletrónico (comissao.curso.gestao@gmail.com) indicando em assunto “Concurso de 
ideias LG/ESTG/IPVC” e contendo:  

a) Identificação do(a) autor(a), nº mecanográfico, curso frequentado e contato telefónico; 

b) As várias versões da imagem visual, conforme disposto no art. 3o; 

c) Uma memória descritiva e justificativa, constituída por um texto (máximo de 250 palavras) 
que descreva sucintamente a sua criação; 

2. As propostas devem ser enviadas até às 23h00 do dia 30 de Abril de 2018.  

 

ARTIGO 5º - JÚRI  

1. Os trabalhos apresentados serão avaliados por um Júri composto por:  

a) Prof. Tiago Trancoso, Coordenador da Licenciatura de Gestão da ESTG do IPVC, que 
presidirá; 

b) Prof. Paulo A. Vidinha, Membro da Comissão de Curso da Licenciatura de Gestão da ESTG 
do IPVC; 

c) Prof. Luís Mota, Coordenador da Licenciatura de Design de Ambientes da ESTG do IPVC; 

d) Profª Liliana Soares e Aparo, Coordenadora da Licenciatura de Design do Produto da ESTG 
do IPVC;  

e) Prof. João Carlos Monteiro Martins, Coordenador do Mestrado de Design Integrado da 
ESTG do IPVC.  
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f) Prof. Pedro Faria, Coordenador do CTeSP de Desenvolvimento Web e Multimédia da ESTG 
do IPVC. 

g) Andreia Rodrigues, Diretora de Marketing da Associação de Gestão da ESTG do IPVC.  

 

2. O concurso é interdito a qualquer estudante com relação familiar com algum elemento do 
Júri. 

3. Compete ao Júri:  

a) Verificar se os trabalhos apresentados respeitam todas as normas do concurso; 

b) Proceder à avaliação e seleção dos trabalhos apresentados a concurso.  

  

ARTIGO 6º - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

1. Os trabalhos são avaliados pelo Júri numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com os 
seguintes critérios:  

a) Inovação – grau de criatividade e utilidade demonstrado na ideia apresentada (40%);  

b) Adequação – Enquadramento da Ideia ao objeto deste concurso de forma harmoniosa 
(30%);  

c) Qualidade – Coerência global da ideia e qualidade técnica da mesma (30%).  

2. A proposta vencedora deverá cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

a) Adequação gráfica e simbólica aos valores institucionais e posicionamento da Licenciatura 
de Gestão da ESTG do IPVC; 

b) Capacidade de identificação, diferenciação e capacidade de fascinação/memorização;  

c) Legibilidade, contraste e visibilidade em suportes digitais e analógicos; 

d) Capacidade de reprodução, ampliação e redução em suportes digitais e analógicos; 

3. Em caso de empate o presidente do Júri dispõe de voto de qualidade. 

4. O Júri pode decidir não escolher uma proposta vencedora caso, justificadamente, considere 
que nenhum trabalho tem mérito suficiente ou que nenhum se adeque ao pretendido. 

5. Das decisões do júri não há lugar a recurso nem reclamação. 

6. Os candidatos são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados e por 
eventuais reclamações de terceiros quanto a violação de direitos de autor e direitos conexos. 

7. O resultado final da votação será dado a conhecer até 15 dias após o término do prazo de 
entrega de propostas, a todos os candidatos desta fase, para o endereço de correio eletrónico 
disponibilizado. 
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ARTIGO 7º - PROPOSTA VENCEDORA  

1. O(a) autor(a) da proposta classificada em 1º lugar receberá um passe geral da Semana 
Académica do IPVC de 2018.  

2. A Comissão do Curso de Gestão promoverá a publicitação do trabalho vencedor e 
respetivo(a) autor(a) nos diversos meios de comunicação do IPVC e outros que julgar como 
convenientes. 

3. A proposta vencedora passará a ser a imagem visual institucional da Licenciatura de Gestão 
da ESTG do IPVC. 

 

ARTIGO 8º - DIREITOS DE PROPRIEDADE  

1. Todos os concorrentes aceitam tácitamente, em caso de vitória, a transmissão total dos 
direitos de autor referentes às suas propostas, passando a imagem visual ganhadora a ser 
propriedade da Licenciatura de Gestão da ESTG do IPVC reservando-se no direito de a utilizar 
sob a forma e para o efeito que lhe aprouver. 

2. De acordo com o presente artigo, a utilização das propostas, não confere ao respetivo(s) 
autor(es) o direito a qualquer prestação suplementar de natureza pecuniária ou outra.  

 

ARTIGO 9º - ESCLARECIMENTOS  

As dúvidas de interpretação das presentes normas regulamentares devem ser remetidas ao 
endereço de correio eletrónico (comissao.curso.gestao@gmail.com), por escrito, até sete 
dias do prazo limite de apresentação das propostas, para a Comissão do Curso de Gestão 
que responderá no prazo de 48 horas. 

 

ARTIGO 10º - RECURSO  

Das decisões do Júri não cabe recurso.  

 

ARTIGO 11º - CASOS OMISSOS  

A resolução de casos omissos ou dúvidas caberá ao júri.  
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ARTIGO 12º - ENTRADA EM VIGOR  

O presente regulamento entra em vigor a partir da data de lançamento oficial do Concurso de 
Ideias que rege.  

 


