
          

 

REGULAMENTO  

  

1.                       

  

                                                                                                

Universidade do Porto.   

 

Tem como objectivo dar aos alunos da FAUP - incluindo os estudantes integrados em Programas de 

Mobilidade - a oportunidade de projectar uma instalação para um espaço da sua faculdade, 

explorando a sua espacialidade com a possibilidade de se alhear do exerc ício funcional a que estão 

sujeitos na disciplina de Projecto.   

  

2. Participantes  

  

                                                                                                   

                      3 elementos.  

  

2.2. O(s) participante(s) tem/têm que estar inscritos no ano lectivo corrente.  

  

                                                            .  

              

3. Tema e Orçamento  

  

3.1.                      “D              S                  ”             ir de uma colaboração 

entre o Departamento Cultural e o Departamento FaupFest da AEFAUP. Pretendemos propor a todos 

os participantes, através desta instalação, a criação de um espaço, aberto ou fechado, que promova 

um lugar de encontro, um ambiente de convívio ou de silêncio. É neste sentido que surge a escolha 

do local: a proposta implantar-se-á num momento mediador entre o pátio da FAUP e os jardins do 

Carlos Ramos onde é privilegiada a relação com o rio e a possibilidade de usar esse espaço verde, 

muitas vezes inóspito.   

A inauguração acontecerá no FaupFest, dia 24 de Maio, aglutinando num só um dia, diferentes formas 

de expressão artística como a música, desenho e projecções visuais. 

 

3.2. Área e fundações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. A área de acção da instalação é o relvado que se encontra entre o pátio da FAUP e os jardins da 

Casa Cor-de-Rosa e que liga a Via Panorâmica Edgar Cardoso ao portão de acesso do Pavilhão Carlos 

Ramos, como ilustrado na fotografia.  

3.2.2. A não danificação do espaço é obrigatória.  

3.2.3. O não impedimento da passagem é obrigatório. 

  

3.3. O orçamento é de 1000€, e deve compreender o custo de todos os materiais utilizados na 

instalação, de toda a mão de obra necessária e de todos os serviços que sejam necessários para a 

completa construção da instalação proposta.  

  

 

 

 



4. Inscrição no Concurso  

  

4.1 As inscrições deverão ser efectuadas até às 18.00 horas do dia 22 de Abril de 2018, através do e-

mail: concursoinstalacao@gmail.com;   

 

4.2 No corpo de texto do email deverão indicar:  

Nome completo do(s) participante(s);  

Data de Nascimento;  

 Contact            ;           

               ;        

                                   (s) membro(s) (pode ser descarregado na página 

pessoal no Sigarra);  

  

4.3. Cada grupo participante receberá um código de identificação.  

  

5. Submissão de propostas  

  

                                        -                                                           

                                  às 18:30 horas do dia 5 de Maio de 2018 para o endereço 

concursoinstalacao@gmail.com.   

  

                           ar, em anexo, um dossier da proposta, em formato                  

exceder os 40MB, que inclua, obrigatoriamente: 

 

5.2.1. Plantas a várias escalas, cortes e pormenores construtivos 

5.2.2                     .   

5.2.3                   .  

e opcionalmente: 

5.2.4. Esquissos, fotografias de maquete(s) e/ou modelos 3D da sua proposta 

 

                                                                                              

                                                                                                

                                                                                       

entregue.  

              

6. Júri e divulgação dos vencedores  

              

                                                        . 

  

                                                                                            

                                                                                            

esperados.  

  

                                                                                                    

trabalhos apresentados a concurso assim o justifique.  

  



                                                                 .  

  

6.5. A proposta vencedora será anunciada no dia 14 de Maio de 2018. 

  

                                                                                                  

                                .  

  

7. Construção  

  

7.1. A montagem da instalação é da inteira responsabilidade dos concorrentes, podendo estes 

recorrer ao apoio da AEFAUP para o efeito.  

  

7.2. A construção da Instalação ocorrerá em data a decidir.  

                    

8.         

 

                    (s) vencedor(ers) do concurso em causa será um vale com um valor          90€   

descontar na livraria da AEFAUP, independentemente do número de participantes. 

 

8.2. O prémio vencedor deve ser levantado na sede AEFAUP até dez dias úteis após o anúncio. 

              

9.                              

              

9    S                                                                                          

                                                                                               

                     .  

  

9.2. Aos autores, reserva-se a propriedade intelectual dos trabalhos.  

  

10. D                   

              

 0                                                                                            

presente Regulamento.  

  

 0                                                                   .  

  

 0                                                                    à                              

presente regulamento, direta ou indiretamente decorrentes deste Concurso.  

              

                         :  

              

AEFAUP  

              , 215  

4150 – 351 PORTO – PORTUGAL   

concursoinstalacao@gmail.com    


