
 

 

Regulamento do Concurso “Brainstorm DH” 

 

Artigo 1º.  

Âmbito 

No âmbito da Festa das Latas e Imposição de Insígnias 2014, a Secção de Defesa dos 

Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra (SDDH/AAC) promove o 

Concurso “Brainstorm DH”. 

 

Artigo 2º.  

Objetivos  

O Concurso “Brainstorm DH” tem como objetivo: 

a. A sensibilização dos estudantes do ensino superior para a consciência e 

discussão sobre os Direitos Humanos; 

b. Incentivar uma maior participação e ação dos estudantes do ensino superior em 

iniciativas relacionadas com estas temáticas. 

 

Artigo 3º.  

Destinatários 

Este concurso destina-se a todos os estudantes do ensino superior de Coimbra, com 

exceção dos sócios ativos da SDDH AAC. 

 

Artigo 4º.  

Condições de Admissão e Critérios de Seleção 

1. Para integrar o concurso, os participantes devem: 

a. “Gostar” da Página Oficial do Facebook da SDDH/AAC 

b. Completar a frase ”A essência dos Direitos Humanos é…”, com um limite 

máximo de 160 carateres, cumprindo os critérios definidos no número 

seguinte. 

2. As participações válidas devem ter as seguintes caraterísticas: 

a. Serem trabalhos originais 

b. Fazerem-se acompanhar do nome do autor e e-mail para contacto 

c. Não conterem erros ortográficos 

d. Não conterem conteúdos abusivos ou ofensivos 

3. A SDDH/AAC excluirá qualquer participação que não cumpra os pressupostos 

no número anterior. 



 

 

4. As participações devem ser enviadas através de mensagem privada para a 

Página Oficial do Facebook da SDDH/AAC ou para o e-mail: 

sddhaaccoimbra@gmail.com. 

5. Cada participante apenas poderá enviar um trabalho. 

 

Artigo 6º.  

Calendário do concurso 

1. O prazo para envio dos trabalhos inicia-se no dia 16 de Setembro de 2014 e 

termina no dia 28 de Setembro de 2014. 

2. O prazo para votação dos trabalhos iniciar-se-á no dia 29 de Setembro de 2014 

na Página Oficial do Facebook da SDDH/AAC, e terminará no dia 12 de Outubro 

de 2014. 

3. O vencedor será anunciado na Página Oficial do Facebook da SDDH/AAC e no 

site oficial da SDDH/AAC e notificado via e-mail.  

 

Artigo 7º.  

Critério de atribuição do prémio 

A frase que colecionar mais “Gostos” na Página do Facebook da SDDH/AAC será a 

vencedora. 

 

Art.8º. 

Prémios 

Ao autor/a da frase vencedora será atribuído um bilhete geral para as Noites do 

Parque da Festa das Latas e Imposição de Insígnias 2014. 

 

Art.9.º  

Aceitação das Condições   

1. A SDDH/AAC reserva-se ao direito de solucionar todos os casos omissos ou as 

divergências na interpretação do presente regulamento.  

2. Das decisões mencionadas no número anterior não há recurso.  

3. O envio de participações pressupõe a aceitação das condições presentes neste 

regulamento. 
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