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Preâmbulo 

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Santa Maria (AE 

ESSSM) promove o Concurso “Melhor Design para a Camisola 2021-2022”, permitindo, 

desta forma, que o design da camisola 2021-2022, seja produto da criatividade dos 

estudantes da escola. 

Assim sendo, foi aprovado, pela AE ESSSM, o seguinte regulamento como forma de 

regulamentar o mesmo concurso. 

Artigo 1º. 

 

Participantes 

 
1. Podem participar no presente concurso, individualmente, todos os estudantes 

inscritos no presente ano letivo, corpo docente e não docente da Escola 

Superior de Saúde de Santa Maria; 

2. A participação no concurso implica a aceitação na íntegra do presente 

regulamento; 

3. Qualquer participante poderá apresentar um número máximo de 3 trabalhos a 

concurso, no entanto, a sua entrega terá de ser enviada em ficheiros separados; 

4. A participação no concurso é gratuita. 

 
Artigo 2º. 

 

Design da Camisola 

 
1. O design da camisola terá de ser inédito e deverá conter o logótipo da AE 

ESSSM e o nome da faculdade; 

2. O logótipo estará disponível juntamente com este documento no email 

institucional; 

3. Na proposta para o design da camisola deverão ser enviados seis modelos: estes 

deverão ter um tema comum alusivo aos quatro cursos Enfermagem, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional e Gerontologia. Os modelos têm que conter as frases: 

"ENFERMAGEM”, "FISIOTERAPIA", “TERAPIA OCUPACIONAL” 

“GERONTOLOGIA” e "FINALISTA 2022" para os cursos de Enfermagem e 

Fisioterapia.
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Artigo 3º. 

 Receção dos Trabalhos 

1. O design da camisola deverá ser entregue em formato digital (não é aceite o 

design feito à mão). 

2. A proposta deverá ser entregue por email 

(associacao.estudantes@santamariasaude.pt) em formato pdf  ou  JPG até 

ao dia 21 de janeiro de 2021; 

3. Na identificação do concorrente deverá constar: Nome; Ano; Turma; Número 

de Aluno; Contacto Telefónico; Email. 

4. A existência de trabalhos sem identificação dará origem a desclassificação dos 

mesmos. 

Artigo 4º. 

 
Votações 

 

1. A votação para selecionar a camisola do ano 2021-2022 será realizada dia 24 de 

janeiro, no horário  9h30 até às 17h através da plataforma moodle na pasta 

“AEESSSM”. 

2.    Podem participar nas eleições, todos os estudantes inscritos, no presente ano 

letivo, na Escola Superior de Saúde de Santa Maria; 

3. A decisão do concurso será comunicada no dia 25 de janeiro através das redes 

sociais da AE ESSSM. 

Artigo 5º. 

Prémios 

1. O prémio para “Melhor Design” será a oferta da camisola. O/A vencedor/a 

será contactado posteriormente pela Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Saúde de Santa Maria. 


