
regulamento 
prémio 
esad / coelho dos santos
bolsa de estudo 2018

“A ESAD Matosinhos desenvolve a sua ambiciosa missão – educar, criar, melhorar, inovar – 

orientada por um espírito onde a valorização das Artes e do Design reflete um olhar atento sobre a 

realidade na qual a Escola se integra e uma vontade infinita de contribuir sempre para tornar essa 

realidade melhor”.

1. INTRODUÇÃO

Surgindo, em 1989, como um estabelecimento privado de Ensino Superior Politécnico capaz de 

responder às carências educativas em ramos importantes do Design (comunicação, interiores, 

produto e moda) e das Artes (joalharia e artes digitais e multimédia) na região Norte do país, 

rapidamente a ESAD – Escola Superior de Arte e Design de Matosinhos (www.esad.pt) se afirmou 

como uma instituição de referência a nível nacional e internacional.

O objetivo da ESAD Matosinhos é formar os alunos para a compreensão do papel do design e das 

artes e para a intervenção nos contextos nacionais e internacionais, desenvolvendo competências 

ao nível da criatividade, da inovação, da crítica e da tecnologia. Só assim será possível aos alunos 

adquirirem ferramentas úteis à sua inserção no mundo do trabalho.

A ESAD Matosinhos confere o grau de Licenciado e de Mestre nas áreas das Artes e do Design. 

Paralelamente à formação de 1º e 2º ciclos, a ESAD Matosinhos promove uma intensa atividade 

extracurricular (workshops, conferências, seminários, exposições) como forma privilegiada de 

ampliar, questionar e promover os conhecimentos curricularmente adquiridos pelos estudantes, 

funcionando igualmente como catalisador do trabalho de investigação e de edição no qual a ESAD 

Matosinhos tem apostado, com resultados visíveis, nos últimos anos.

De modo a, por um lado, responder às mais altas exigências de mobilidade e, por outro, garantir 

uma oferta o mais alargada possível, a ESAD Matosinhos oferece a possibilidade aos estudantes de 

frequentarem um vasto leque de universidades internacionais, com as quais tem parceria, seja ao 

abrigo do programa ERASMUS seja através de acordos bilaterais. 

Como percurso alternativo ao 2º ciclo de estudos, a ESAD Matosinhos disponibiliza um conjunto 

de Pós-Graduações, com creditação no Mestrado em Design. Estas formações são itinerários 

formativos, em áreas específicas do design, que proporcionam aos seus participantes a aquisição e 

aprofundamento de conhecimentos, assim como o desenvolvimento de competências profissionais, 

e que procuram, por um lado, responder a necessidades emergentes do mercado de trabalho e, por 

outro, munir os participantes de uma formação especializada e profissionalizante que se constitua 

como uma importante ferramenta em contexto empresarial.

A ESAD Matosinhos oferece, ainda, um vasto programa de Formação Aberta – ESAD/LAB – que 

possibilita, em curtos períodos de tempo, a atualização de conhecimentos e a aquisição novas de 

competências, em áreas como desenho, vídeo, animação, modelação ou design de jogos.

escola  
superior  
de artes  
e design

avenida  
calouste  
gulbenkian

4460-268  
senhora  
da hora

matosinhos 
portugal

tel (+351)  
229 578 750

fax (+351) 
229 552 643

info@ 
esad.pt

www. 
esad.pt



A atual conjuntura social e económica do país reflete-se nas suas atividades, com particular 

siginificado no sistema educativo, e nomeadamente no Ensino Superior. A frequência e realização 

de um curso superior tem-se tornado cada vez mais difícil para as famílias e para os estudantes, e 

particularmente em instituições de ensino privado. É neste âmbito que cabe, também, a estas exercer 

a sua função social, auxiliando os estudantes a frequentar o Ensino Superior através da atribuição 

de Bolsas de Estudo. 

A ESAD Matosinhos irá, doravante, atribuir, anualmente, uma Bolsa de Estudo a estudantes do 

12º ano das escolas/colégios de Ensino Secundário e Escolas Profissionais com o curso de Artes ou 

afins. Neste sentido, o presente regulamento define as regras da atribuição do prémio ESAD-Coelho 

dos Santos – uma Bolsa de Estudo para estudar na ESAD Matosinhos – em homenagem a um dos 

cofundadores da ESAD Matosinhos.

 

2. CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO

A Bolsa de Estudo, no valor 12.500€, é atribuída para a frequência e realização de um dos cursos de 

Licenciatura da ESAD Matosinhos, a saber:

Licenciatura em Artes:

- Artes Digitais e Multimédia;

Licenciatura em Design:

- Design de Comunicação;

- Design de Interiores;

- Design de Moda;

- Design de Produto.

A duração da Bolsa é de 3 (três) anos, que corresponde à duração de um curso de Licenciatura (1º ciclo 

e estudos superiores) da ESAD Matosinhos.

Em todos os anos letivos de atribuição da Bolsa, o estudante bolseiro terá de ter a aprovação de um 

mínimo de unidades curriculares, cuja soma dos seus créditos seja igual ou superior a 45 ECTS.

3. DESTINATÁRIOS

Estudantes do 12º ano dos cursos de Artes, ou afins, de qualquer Escola/Colégio do Ensino Secundário 

ou Escola Profissional.

4. CALENDARIZAÇÃO E DATAS DO CONCURSO 

Data limite de INSCRIÇÃO (http://me.esad.pt/premio-esad-coelho-dos-santos) e ENTREGA DOS 

PORTFÓLIOS E DOCUMENTOS: 

- 29 de julho de 2016

Data de realização das ENTREVISTAS: 

- 8 de Setembro de 2016

Data de COMUNICAÇÃO DO VENCEDOR e CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO: 

- 12 de Setembro de 2016

    

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 – Só podem concorrer à Bolsa os estudantes do 12º ano inscritos no Ensino Secundário ou 

Profissional.

5.2 - Os estudantes só se podem propor ao prémio se reunirem todas as condições necessárias exigidas 

por lei para se candidatarem e matricularem na ESAD Matosinhos.

5.3 - Os portfólios são apresentados em nome individual e somente um por estudante.

5.4 - Os estudantes participantes são responsáveis pela originalidade dos projetos/trabalhos 

apresentados, garantem a sua autoria e assumem toda a responsabilidade decorrente de reclamações 

de terceiros no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos. 

escola  
superior  
de artes  
e design

avenida  
calouste  
gulbenkian

4460-268  
senhora  
da hora

matosinhos 
portugal

tel (+351)  
229 578 750

fax (+351) 
229 552 643

info@ 
esad.pt

www. 
esad.pt



escola  
superior  
de artes  
e design

avenida  
calouste  
gulbenkian

4460-268  
senhora  
da hora

matosinhos 
portugal

tel (+351)  
229 578 750

fax (+351) 
229 552 643

info@ 
esad.pt

www. 
esad.pt

5.5 – Na candidatura, pressupõe-se a aceitação e autorização, pelos estudantes, da utilização dos 

projetos/trabalhos para uma exposição a realizar na ESAD durante o ano de 2014. 

5.6 – A inscrição será considerada finalizada após a receção do dossiê de candidatura que deve incluir 

todos os elementos solicitados no âmbito deste regulamento.

5.7 – Não permitida a candidatura a familiares diretos dos membros do júri.

6. APRESENTAÇÃO DO PORTFÓLIO E DOCUMENTOS

6.1 – A entrega das candidaturas deverá ser feita numa embalagem fechada, contendo dois envelopes: 

PORTFÓLIO e DOCUMENTOS.

6.2 – A análise do portefólio é anónima. Todos os suportes (documentos e materiais do portfólio) 

devem ser identificados, apenas, pelo código atribuído no ato da inscrição (http://me.esad.pt/premio-

esad-coelho-dos-santos) - a título de exemplo, um tipo de código poderia ser: A6M8F3.

6.3 – Os materiais devem ser colocados em dois invólucros, contendo no exterior as designações: 

PORTFÓLIO ou DOCUMENTOS, conforme o conteúdo respetivo.

6.4 – No que se refere ao PORTFÓLIO, este deve incluir os trabalhos/projetos em suporte físico 

(adicionalmente poderão entregar os mesmos em suporte digital) e uma breve descrição de cada um 

dos trabalhos/projetos. Todos os portfólios serão, após a exposição na ESAD Matosinhos, devolvidos 

aos estudantes, que deverão levantá-los na secretaria da ESAD Matosinhos.

6.5 – No que se refere aos DOCUMENTOS, estes devem incluir:

- Impressão da Ficha de Inscrição devidamente preenchida - disponível em http://me.esad.pt/premio-

esad-coelho-dos-santos

- Certidão de classificações do 10º, 11º e 12º anos;

- Comprovativo de matrícula no ano letivo de 2014-15 / 2015-2016.

6.6 – A entrega em mão dos materiais referentes à candidatura deverá ser feita na Secretaria da ESAD 

Matosinhos. Alternativamente poderão ser enviados pelo correio (faz-se fé a data do carimbo dos 

correios) para:

 Candidatura ao prémio Coelho dos Santos - 2018

 Escola Superior de Artes e Design

 Av. Calouste Gulbenkian

 4460-268 Senhora da Hora

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação incidirão numa primeira fase sobre o portfólio e classificações obtidas no 

Ensino Secundário. Após essa avaliação, serão selecionados 5 (cinco) estudantes para a realização de 

uma entrevista na ESAD Matosinhos. A avaliação final dependerá das 3 (três) componentes; portfólio, 

classificações e entrevista. A avaliação do portfólio incidirá sobre as componentes de inovação, 

criatividade, originalidade e qualidade da apresentação dos seus elementos adequadamente 

ponderados. 

 

8. COMISSÃO ORGANIZADORA

A Comissão Organizadora e responsável pela averiguação das candidaturas é constituída por:

- Joana Santos (Vice-Diretor da ESAD Matosinhos);

- Sérgio Afonso (Diretor do Gabinete de Projeto e Comunicação da ESAD Matosinhos).

Compete a esta Comissão averiguar e excluir as candidaturas que não se encontrem em conformidade 

com o presente regulamento. 

9. JÚRI DO CONCURSO

9. 1 - O júri é constituído por:

- Prof. Doutor José António Simões (Diretor da ESAD Matosinhos);

- Profª Doutora Joana Santos (Vice-Diretor da ESAD Matosinhos);

- Prof. Doutor José Bártolo (Presidente do Conselho Técnico-Científico da ESAD Matosinhos);

- Prof. Carlos Marques (Representante CIFAD, Lda);

- Prof. ª Leonilda Coelho dos Santos (Representante CIFAD, Lda);

- Prof. ª Joana Rêgo (Professora da ESAD Matosinhos);
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- Prof. João Faria (Professor da ESAD Matosinhos);

- Prof. Rui Pedro Freire (Professor da ESAD Matosinhos);

9.2 - O júri reserva-se o direito de não selecionar candidaturas se entender que a qualidade dos 

portfólios não o justifica.

9.3 - O júri decidirá sobre o portfólio do candidato vencedor, justificando, através de ata, a seriação 

dos candidatos.

9.4 - Das decisões do júri não haverá qualquer tipo de recurso.

10. PRÉMIO

Será atribuído ao vencedor uma Bolsa de Estudo (propinas de 3 anos – 12.500€) para a realização da 

licenciatura de qualquer um dos cursos da ESAD a iniciar no ano letivo de 2018-2019. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Em qualquer situação omissa no presente regulamento, será reservado o poder de decisão ao Diretor 

da ESAD.  

12. INFORMAÇÕES E CONTATOS

12.2 – Regulamento (.pdf) e Ficha de Inscrição (on-line) em http://me.esad.pt/premio-esad-coelho-dos-

santos

12.3 – Todos os pedidos de esclarecimentos devem ser efetuados para Mafalda Martins 

(mafaldamartins@esad.pt ou 927 525 320).


