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Introdução 

Com a nova Imagem da ANEM, prende-se a necessidade de cumprir as normas 

gráficas estabelecidas e desenvolver estratégias para, além de aumentar a adesão e 

proximidade dos estudantes para com a ANEM, fortalecer o reconhecimento da 

Federação como uma entidade coerente, sólida e adequada aos seus valores através 

também da imagem.  

Com a nova Estrutura da ANEM, são várias as oportunidades para a Imagem. Indo 

de encontro ao definido, torna-se importante uma reestruturação do modo de ação 

desta área, de modo a criar a oportunidade e promover um maior envolvimento 

estudantil, fornecendo aos estudantes a oportunidade de criarem e verem reconhecido 

o seu trabalho a nível nacional, e com a possibilidade de reduzir o recurso a meios 

externos profissionais, que poderiam ser necessários por incapacidade técnica ou 

limitação do Diretor de Imagem. 

A Comissão Organizadora da Imagem, sendo uma novidade à estrutura, 

aprovada no âmbito do Plano de Atividades na 117ª Assembleia Geral da ANEM (19 

fevereiro de 2017), surge como um grupo de trabalho de apoio à produção do material 

visual da Federação. 

Esta Comissão, sempre coordenada pelo Diretor de Imagem, visa a distribuição 

das tarefas a desenvolver para assegurar uma atempada execução de material visual de 

qualidade. Pretende ainda possibilitar a discussão e reflexão de atividades na área da 

Imagem que possam ser pertinentes e adequadas no futuro. 
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Funções 

Cabe ao Diretor de Imagem: 

 Coordenar o processo de inscrição e seleção dos elementos da Comissão 

Organizadora, cujos critérios de seleção estão abaixo explicitados; 

 Assegurar o funcionamento da CO, promovendo a divisão das tarefas (produção 

de material visual) a realizar pelos colaboradores; 

 A responsabilidade de orientar as tarefas, zelando pelo cumprimento das normas 

gráficas da Imagem da Federação, bem como a manutenção da solidez, coesão e 

adequação dos materiais visuais produzidos pelos elementos da CO; 

 Assegurar a execução do material visual (quer seja adjuvada pelos colaboradores 

ou não); 

 Promover momentos de formação dos colaboradores; 

 Promover a comunicação entre CO por plataforma a definir; 

 Promover discussão e projeção de novas atividades na Área da Imagem; 

 Assegurar os benefícios da participação na CO da Imagem aos colaboradores 

cumpridores das suas tarefas. 

Cabe aos colaboradores da CO da Imagem: 

 Participarem ativamente na distribuição de tarefas, bem como nas discussões e 

brainstorming; 

 Produzirem o material visual de acordo com as normas gráficas e valores da 

Federação; 

 Cumprirem os prazos estabelecidos para a produção do material visual; 

 Comunicarem sempre com o Diretor de Imagem sobre o ponto de situação da 

produção do material; 

 Remeterem ao Diretor de Imagem, e apenas a ele, o material visual produzido 

para as atividades da DANEM. 

 

Descrição da CO 

A CO será constituída por 4 (quatro) colaboradores, de acordo com os critérios de 

seleção abaixo explicitados. 
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O funcionamento da CO será orientado pelo Diretor de Imagem, em plataforma 

de comunicação própria. 

Aos colaboradores serão asseguradas as despesas de deslocação, alojamento e 

alimentação sempre que se entender necessária a sua presença em determinada 

atividade. Para tal, será dado, com a devida antecedência, o aviso à CO da Imagem para 

se verificar a disponibilidade de presença no local em questão. 

Na presença de incumprimento de responsabilidades enquanto colaboradores, o 

Diretor de Imagem assegura a produção do material visual em questão de acordo com 

os prazos estabelecidos, com a possibilidade de penalização do colaborador da 

comissão organizadora. 

 Os colaboradores cumpridores das tarefas a que estão afetos terão direito a: 

 Possibilidade de formação em matéria de Design Gráfico, Fotografia, Vídeo, (ainda 

a definir); 

 Possibilidade de benefícios numa determinada atividade para o qual o 

colaborador contribuiu na elaboração da imagem; 

 Certificado em como colaboraram com a DANEM 2017 no final do seu mandato.  

 

Critérios de seleção 

Critérios de inclusão: 

 O estudante deve encontrar-se matriculado no Mestrado Integrado em Medicina 

numa Escola Médica Portuguesa no ano letivo de 2016/2017; 

 Ter total disponibilidade para colaborar nas tarefas a que está afeto, bem como 

comunicar com a restante CO e Diretor de Imagem. 

Critérios de bonificação e respetiva pontuação: 

 Motivação, soft skills, perspetivas e benefício para a CO - até 5 pontos: 

 Experiência na área de Imagem (a submissão de portfolio é de carácter 

preferencial)  até 10 pontos; 

 Qualidade do material visual produzido para a candidatura - até 15 pontos, tendo 

em conta a: 
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o Técnica construtiva  até 3 pontos; 

o Adequação ao que é pedido  até 4 pontos; 

o Qualidade estética  até 5 pontos; 

o Coerência em relação à Imagem da ANEM  até 3 pontos. 

Nota: Em relação a este ponto serão, em todas as suas alíneas, 

consideradas pontuações até à décima (entre 0 e o teto máximo definido). 

 

Metodologia 

Os estudantes interessados em integrar a CO da Imagem deverão inscrever-se no 

período para tal destinado, usando o formulário disponibilizado para o efeito. Deverão 

submeter via email a descrição da experiência em Imagem (ou portfolio, de 

preferência), bem como o material visual  para imagem@anem.pt, com o assunto 

seu nome. 

O material visual a produzir para efeitos de candidatura consiste numa proposta 

de logotipo para a Comissão Organizadora da Imagem, consistente com os moldes 

em que esta é neste documento definida. Além de ser critério de bonificação para a 

pontuação dos candidatos, a melhor proposta será a escolhida para representar a CO 

enquanto logotipo oficial. 

De forma a avaliar a questão de resposta aberta, experiência em 

Imagem/portfolio, e o material visual produzido, estes serão sujeitos a um processo de 

ocultação. Posteriormente serão classificados por três membros da Direção da ANEM, 

nomeadamente o Diretor de Imagem e outros dois elementos. A pontuação final resulta 

da média aritmética das classificações atribuídas por estes três elementos avaliadores. 

Em caso de empate, serão convocados de forma aleatória outros dois elementos 

da Direção da ANEM que deverão repetir o processo com o Diretor de Imagem. 

Caso ocorra novo empate cabe à Direção da ANEM a responsabilidade de ordenar 

os estudantes envolvidos, por critérios por ela mesma definidos. 

A revelação dos resultados será realizada pelo Diretor de Imagem via e-mail para 

os candidatos selecionados. O elemento admitido deve responder no prazo de cinco dia 

consecutivos, sob a possibilidade de a não-resposta ser considerada como desistência. 
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Todos os elementos não admitidos são considerados como suplentes, pela ordem 

da pontuação conseguida. 

Caso seja solicitado por algum dos elementos candidatos, os documentos que 

versem a pontuação atribuída, serão tornados públicos. Não obstante incorreções de 

cálculo, a decisão relativa à atribuição de pontuação é irrevogável e não passível de 

recurso. 

 

Desistências 

Na eventualidade de desistência(s), o elemento da Comissão Organizadora será 

substituído por um elemento suplente, se se considerar pertinente para o 

funcionamento da CO tendo em conta o tempo restante até ao fim do mandato. 

 

Cronologia da seleção de candidatos 

27 de fevereiro a 5 de março  preenchimento e submissão do formulário; 

27 de fevereiro a 12 de março (até às 23h59)  envio do email com o conteúdo 

pretendido (experiência em Imagem/portfolio + proposta de logo da CO da Imagem)  

após preenchimento do formulário; 

13 de março a 18 de março  avaliação das candidaturas; 

20 de março  apresentação dos resultados finais. 

 

 Observações 

Situações não contempladas no presente manual deverão ser discutidas e 

decididas pela Direção da ANEM. 
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Coimbra, 24 de fevereiro de 2017 

O Diretor de Imagem, 

 

 

 
(Miguel Serôdio) 


