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Guidelines do Concurso Público para Logótipo AEISPA
A AEISPA considera que o novo logótipo deverá obedecer a algumas regras, para que seja
uma boa representação da Associação de Estudantes do ISPA.
● Do Artista:
O/A artista (ou equipa) deve ser aluno/a do ISPA.
Deve estar presente na AGA de 21 de Novembro, para apresentar o seu projecto à
Assembleia Geral de Alunos (em caso de ser uma equipa, deve ser nomeado um
representante).
● Do Logotipo:
A representação do logotipo deve convergir com o que a AEISPA representa.
Art 1º dos Estatutos da AEISPA: “A associação de estudantes (...) é a organização representativa dos alunos do Instituto
Superior de Psicologia Aplicada.”

O logo deve transmitir uma associação imediata e positiva com os valores,
princípios e objectivos da AEISPA.
Art. 2º:
«À Associação presidem, entre outros, os seguintes princípios:
a)Democraticidade. – Todos os estudantes têm o direito de participar na vida associativa, incluindo o de eleger e ser eleito para
os corpos directivos e ser nomeado para cargos associativos; os corpos directivos são eleitos por voto individual, secreto, directo e
universal e as decisões tomadas maioritariamente respeitando a livre discussão, debate ideológico, a crítica e a autocrítica, e os
presentes estatutos;
b) Independência. - Implica a não submissão da Associação a partidos políticos, organizações estatais, religiosas ou quaisquer
outras organizações que, pelo seu carácter, impliquem a perda da independência dos estudantes ou dos seus órgãos
representativos.
c) A Associação goza de autonomia na elaboração dos respectivos estatutos e demais normas internas, na eleição dos seus
órgãos dirigentes, na gestão e administração do respectivo património e na elaboração dos planos de actividade;
d) Unidade. – A minoria respeita e fica vinculada a decisões da maioria, desde que de forma democrática e de acordo com os
presentes estatutos.»

e Art. 3º dos Estatutos da AEISPA:
«1 - São objectivos da Associação:
a) Representar os estudantes e defender os seus interesses;
b) Promover a formação cívica, cultural e científica dos seus membros;
c) Defender e promover os valores fundamentais do ser humano;
d) Contribuir para a participação dos seus sócios na discussão dos problemas educativos;
e) Cooperar com todos os organismos estudantis, nacionais ou estrangeiros, cujos princípios não contrariem os aqui definidos;
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f) Coordenar as actividades estudantis, de acordo com o programa associativo e as decisões tomadas pelos órgãos competentes;
g) Tomar iniciativas de carácter social com vista a minorar as dificuldades dos estudantes necessitados;
h) Assegurar uma informação isenta, honesta e objectiva, junto dos sócios, acerca
dos problemas do ensino em geral e do Instituto em particular.
2 - Quaisquer outros objectivos que venham a ser definidos pelos órgãos desta
Associação, ou através do programa pelo qual foram eleitos e que não sejam
contra os presentes estatutos e os objectivos já referidos.»

Ter em conta a história da AEISPA e as suas raízes.
(O ISPA já foi só uma Instituição de Psicologia e agora já não o é exclusivamente, e isso também
influencia a Associação de Estudantes)
Deve convergir com os valores e objectivos do ISPA.
(http://www.ispa.pt/pagina/logotipo-e-identidade-grafica)
No geral, o logótipo deve obedecer ao K.I.S.S. - Keep It Simple, Stupid - que valoriza
um logo memorável, versátil e facilmente reconhecível, sem perder a sua acessibilidade ao
público.
● Da Entrega do Projecto:
A data limite para entrega é dia 19 de Novembro de 2013 e não se aceitaram mais
projectos depois desta data.
Deve ser entregue uma imagem do logótipo (se houver variações, o máximo são 2 imagens) em
formato .PNG, para o mail da AEISPA (aeispa@ispa.pt), juntamente com o nome, nº de aluno,
ano, turma, nº de telemóvel do artista/representante da equipa e pequeno texto explicativo do
design proposto.

A AEISPA ressalva que todos os projectos entregues poderão ser alvo de uma
selecção prévia, para garantir a qualidade e cumprimento dos critérios acima dispostos.

Atenciosamente,
AEISPA

