Concurso de ideias para remodelação do logotipo da Associação Portuguesa de Sociologia

A Associação Portuguesa de Sociologia (APS) é uma instituição sem fins lucrativos de interesse
público, dedicada a promover e dinamizar a atividade profissional dos sociólogos, assim como, o
conhecimento e a produção científica especificamente na área da sociologia. Atualmente com 1904
sócios, a APS tem mais de 30 anos de existência e é uma das Associações de cariz científico de maior
expressão a nível europeu.
Aproveitando mudança do website da APS pretendemos, igualmente, renovar a imagem do logotipo
desta Associação. Desta forma a APS decidiu, através da sua direção, lançar um concurso de ideias
destinado a aluno/as do ensino superior universitário e politécnico do país para que possam
apresentar propostas de um novo logotipo.
As condições anexas a este concurso de ideias são as seguintes:
1. O concurso destina-se a estudantes matriculados à data de lançamento deste concurso em
Universidades e Politécnicos do país;
2. O design das propostas de logotipo para a APS deverá ser harmonizado com o design gráfico
do novo ambiente do website da APS (disponível em www.aps.pt);
3. O concurso tem um período de 2 meses após o seu lançamento, com término a 20 de
dezembro de 2017;
4. A direcção da APS procederá a uma pré-seleção das 10 melhores propostas enviadas dentro
do prazo estabelecido;
5. As 10 propostas pré-selecionadas serão colocadas no nosso website, sendo os sócios da APS
informados de tal para que, por votação electrónica possam eleger o logotipo vencedor. A
votação ficará aberta por um período de 10 dias (entre 2 e 12 de janeiro de 2018). A proposta
vencedora será a que contabilizar mais votos dos nossos associados;
6. A decisão da proposta vencedora será comunicada ao/à autor/a e será divulgada
publicamente no website da APS no dia 15 de janeiro de 2018, ficando aí a informação
disponível durante 2 meses;
7. Ao vencedor/a da proposta vencedora será atribuído um prémio no valor de 400 Euros.
8. Os interessados deverão fazer chegar apenas uma proposta de logotipo através do e-mail
aps@aps.pt com o título Proposta para o concurso de ideias do logotipo da APS;
9. A proposta deverá incluir os dados de identificação do autor/a, designadamente, nome,
telefone/telemóvel, email, curso, ciclo, ano curricular e instituição de ensino frequentada.
A direcção da APS está segura que este concurso de ideias terá o melhor acolhimento junto de todas
as instituições de Ensino Superior a quem apelamos à sua divulgação junto dos seus aluno/as a quem
dirigimos este concurso.
Em caso de dúvida ou esclarecimentos adicionais sobre as normas do concurso, a APS encontra-se
disponível através do e-mail aps@aps.pt
O presidente da APS,
(João Teixeira Lopes)

