
 
 

Regulamento do Concurso “A FEUP a teus olhos…” 

 

1. Destinatários  

Este concurso destina-se a todos os alunos do ensino secundário que participem na Semana Profissão: 

Engenheiro 2022, a realizar nos dias 30, 31 de março e 1 de abril. 

 

2. Tema  

O tema do concurso é “A FEUP a teus olhos…” 

 

Este ano gostávamos de ver a FEUP segundo o teu ponto de vista. Como é a FEUP para ti? Como a 

descreverias? Tira uma fotografia que caraterize a nossa Faculdade, pode ser ao teu local favorito ou ao 

sítio que achas que descreve melhor a tua visita. Partilha no Instagram com a hashtag 

#profissaoengenheiro 

 

3. Como participar no concurso?  

3.1. Inscreve-te na Semana Profissão: Engenheiro, através do formulário existente para o efeito no 

website www.fe.up.pt/profissaoengenheiro;  

3.2. Tira uma fotografia que, na tua opinião, caracteriza a Faculdade. 

3.3. Para partilhar a fotografia tens de ter o teu perfil de Instagram público e adicionar a hashtag 

#profissaoengenheiro. 

3.4. Pede aos teus amigos para votarem em ti – a foto com mais “gostos” e que foquem o tema 

apresentado serão as vencedoras. 

 

Serão apenas aceites a Concurso as fotografias apresentadas pelos alunos que compareceram ao 

evento. 

 

4. Como é que os vencedores são selecionados?  

Basta conseguires ter a foto com mais “gostos”. Quanto mais criativa e divertida for a tua foto, mais 

hipóteses terás de ganhar! 

 

5. Duração do concurso e datas de seleção  

5.1. Apenas serão aceites as fotos partilhadas entre os dias 30 e 31 de março e 1 de abril.;  

5.2. Somente será válido o número de gostos conseguido até às 13h do dia 4 de abril 

5.3. O anúncio do vencedor será no dia 4 de abril através da página do perfil de Instagram 

feup_profissaoengenheiro. Os vencedores serão ainda contactados através do e-mail fornecido na 

altura da inscrição.  

 

 

 

https://paginas.fe.up.pt/~escolas/index.php/
https://www.instagram.com/feup_profissaoengenheiro/


 
 

 

6. E os direitos de autor e de propriedade intelectual?  

6.1. O trabalho final deve ser realizado, exclusivamente, para os fins do concurso. Os participantes serão 

totalmente responsáveis pelos seus trabalhos e pelos direitos de autor/ imagem que estes implicarem, 

sendo que a FEUP não será responsabilizada por quaisquer consequências daí advindas;  

6.2. Os participantes devem concordar em transferir os direitos do trabalho, bem como da sua distribuição 

e reprodução, para a FEUP, sem quaisquer custos. Por conseguinte, a FEUP será autorizada a usar, 

reproduzir, adaptar, publicar e distribuir os trabalhos de acordo com o seu critério.  

 

7. Quais são os prémios?  

 
Para a foto vencedora temos um prémio muito especial:  

Experiência “Ser estudante FEUP por um dia” + Sweatshirt FEUP  

A experiência “Ser estudante FEUP por um dia” garante, ao longo do dia em questão, o total 

acompanhamento do(s) aluno(s) vencedor(es) por estudantes mentores da FEUP, e poderá 

incluir:  

- uma aula prática com uma turma de 1º ano da tua Engenharia de eleição (no caso de o trabalho 

ter sido realizado a pares, cada um dos concorrentes poderá selecionar a sua área de 

Engenharia preferida (NOTA: Engenharia Mecânica não está incluída neste programa);  

- conversa informal com o diretor de curso da tua Engenharia de eleição, onde poderás colocar 

todas as tuas dúvidas;  

- usufruir de alguns espaços comuns na companhia de outros estudantes, como a biblioteca, o 

bar, e o centro de informática;  

- almoço na cantina juntamente com o estudante mentor e outros estudantes;  

- participar numa atividade extracurricular, como a Oficina de Música ou de Pintura;  

- visitar associações e/ou grupos estudantis, como a AEFEUP, o BEST, a Tuna, etc.;  

- conversa informal com um membro da Comissão de Praxe 

- caso haja interesse visita a uma empresa relacionada com a área de Engenharia escolhida. 

 

O programa final será desenhado em função dos interesses dos vencedores e da disponibilidade 

existente por parte de todos os intervenientes.  

 

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.  

 

9. Aceitação do regulamento  

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


