Caros Estudantes,

A Egas Moniz, CRL, consciente da importância da mensagem de vitalidade, permanente evolução e
dinamismo, que resultam da experiência de décadas de ensino de excelência, testemunhado por mais
de uma dezena de milhares de graduados, pretende criar novos veículos de apresentação, constituídos
entre outros por vídeos de curta duração.
Como ninguém conhece melhor a n/realidade do que os estudantes que partilham o dia-a-dia de uma
instituição prestigiada e conhecem o seu pulsar, vimos convidar todos os n/alunos para, em conjunto
ou isoladamente, apresentarem produções de vídeo com a duração máxima de dois minutos, focando:
1. As instalações, equipamentos e atividades;
2. A localização a escassos quilómetros de Lisboa e das praias da Costa de Caparica;
3. O ambiente académico e as possibilidades de participação em múltiplas iniciativas;
4. A formação ministrada e a componente prática dos cursos;
5. O ensino de proximidade;
6. A multiculturalidade;
7. O espírito “Egas”.

Os vídeos devem ser realizados exclusivamente por alunos da Egas Moniz e ser enviados até dia 20 de
junho de 2017, em formato .MP4, .MOV ou .AVI, apresentando-se o nome do projeto e o termo de
autorização devidamente preenchido e assinado. Após validação do cumprimento das regras
estabelecidas, a Egas Moniz irá disponibilizar os vídeos para votação na sua página de facebook, sendo
que serão premiados os 3 vídeos que tiverem o maior número de partilhas, dentro do prazo definido
(a anunciar oportunamente).
Aos vídeos vencedores serão atribuídos os seguintes prémios, por sorteio:


2 bilhetes para o Sumol Summer Fest (de 30 de junho a 1 de julho de 2017);



2 bilhetes para o Super Bock Super Rock (de 13 a 15 de julho de 2017);



2 bilhetes para o Meo Sudoeste (de 1 a 5 de agosto de 2017).

Mais informações e envio dos vídeos para: video@egasmoniz.edu.pt.
Na expectativa das v/participações, cordialmente,
Prof. Doutor José João Mendes
Presidente da Direção

