
 

Regulamento do concurso Takeover FEUP 
 
 
1. Destinatários  

Este concurso destina-se a todos os alunos do ensino secundário que participem no evento 

Talent for the World – Licenciaturas e Mestrados na FEUP, a realizar nos dias 12 a 16 de abril. 

 

2. Tema  

O tema do concurso é “Takeover FEUP” 

Gostavas de tomar conta do instagram FEUP_ Profissão Engenheiro por um dia? 

Ganha as cinco medalhas disponíveis no evento Talent for the World e poderás ser um dos três 

sorteados. 

 

3. Como participar no concurso?  

3.1. Inscreve-te no evento Talent for the World – Licenciaturas e Mestrados na FEUP, através do 

formulário existente para o efeito no website www.fe.up.pt/profissaoengenheiro;  

3.2. Conquista as cinco medalhas disponíveis durante o evento: 

• Medalha FEUPinho - Responder corretamente a uma questão relacionada com a 
FEUP 

• Medalha Explorador - Visitar pelo menos 3 stands 
• Medalha Fotógrafo - Publicar uma foto no mural das fotos 
• Medalha Línguas de Perguntador - Responder a um pequeno questionário 
• Medalha Crítico – avaliar numa frase o evento  

 
3.3. Aguarda pelo sorteio realizado na última sessão do dia 16 de abril, às 13h. 

 

Serão apenas aceites a Concurso os participantes que estejam a frequentar o ensino 

secundário. 

 

4. Como é que os vencedores são selecionados?  

Será feito um sorteio através de um site de sorteio, onde serão inseridos os nomes de todos os 

participantes. Do total de participantes serão selecionados três.  

 

5. Duração do concurso e datas de seleção  

5.1. Apenas serão aceites as participações por parte de alunos de ensino secundário  



 

5.2. Serão aceites todas as participações até ao dia 16 de abril, às 12h 

5.3. O anúncio dos vencedores será feito em direto, na plataforma do evento, no dia 16 de abril, 

às 13h 

 

7. Quais são os prémios?  

7.1.  Os três vencedores terão a oportunidade de tomar conta do instagram FEUP_Profissão 

Engenheiro por um dia. O Takeover terá início com o unboxing de uma encomenda recebida em 

casa com artigos da FEUP. 

7.2. A caixa recebida em casa terá: 

• Sweatshirt da FEUP 

• Copo FEUP em bambu ou Garrafa de Água 

• Chapéu FEUP ou T-shirt 

7.3. Ser embaixador FEUP na Escola Secundária que frequenta. Este cargo implica: 

• Promover as iniciativas da FEUP junto dos colegas, professores e psicólogos da Escola 

• Organizar sessões que ache relevantes para os alunos, entre a FEUP e a escola 

• Apoiar a Faculdade no desenvolvimento de novas iniciativas relevantes para os alunos 

de ensino secundário. 

 

8. Responsabilidade  

Os organizadores não poderão ser responsabilizados pelo cancelamento, adiamento ou 

alteração do concurso devido a circunstâncias imprevistas. Além disso, as datas mencionadas na 

alínea 5 poderão ser alteradas devido a razões de natureza organizacional ou circunstâncias 

imprevistas. Nesse caso, os participantes serão informados o mais rapidamente possível.  

Os vencedores do concurso têm a responsabilidade de criar conteúdo fidedigno e útil, bem 

como garantir que não será denegrida a imagem das instituições envolvidas. Além disso deverão 

aceitar assinar um contrato para formalização e responsabilização do prémio. 

 

9. Aceitação do regulamento  

A participação no concurso deverá implicar a total aceitação deste regulamento. 

 
 

 


