Concurso “Ciência a Sul”
Regras de Participação

Artigo 5.º
Júri

8ª Edição 2019/20

O Júri, que irá avaliar as Comunicações Audiovisuais, terá a seguinte composição:
a) Membro da equipa Reitoral para a cooperação da Universidade do Algarve com o ensino básico e secundário, na
condição de presidente do júri;
b) Um docente/investigador da Universidade do Algarve;
c) Um professor do ensino secundário, convidado pela UAlg;
d) Um representante do Centro Ciência Viva do Algarve;
e) Um representante da Associação Juvenil de Ciência ou do NECIFarm;
f) Um representante do Gabinete de Comunicação da UAlg;
g) Um representante da Biblioteca da UAlg.

Artigo 1.º
Organização e objetivos
1. O Concurso “Ciência a Sul” é uma iniciativa, no âmbito da Comunicação em Ciência, organizada pela Universidade do
Algarve (UAlg) com o apoio da Associação Juvenil de Ciência (AJC) e do Centro Ciência Viva do Algarve e da FNAC. Esta 8ª
Edição é uma versão renovada do Projeto “Mitose: ciência a sul” que completou, com esta designação, sete edições.
2. Da Universidade do Algarve são seus intervenientes ativos as Escolas e Faculdades, os Centros de Investigação e
Desenvolvimento, o Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas, a Biblioteca e o Gabinete de Comunicação.
3. É dirigido aos alunos/as a frequentar o Ensino Secundário de Portugal, de todas as áreas de conhecimento, e
pretende:
a) proporcionar uma experiência científica;
b) motivar os/as jovens para a aprendizagem da ciência e da sua comunicação;
c) motivar os/as alunos/as para a utilização dos recursos disponibilizados pelos Centros de Investigação e
Desenvolvimento e pela Biblioteca, enquanto suporte e veículo de informação essencial à produção científica;
Artigo 2.º
Inscrição e Participantes
1. Podem inscrever-se no Concurso “Ciência a Sul” todos os participantes nos Cursos de Verão da UAlg;
2. Os interessados no Concurso “Ciência a Sul” deverão inscrever-se logo no ato da inscrição nos Cursos de Verão,
em www.ualg.pt
Artigo 3.º
Comunicação Audiovisual e Texto Escrito
3. Os concorrentes deverão produzir um vídeo, com duração máxima de 3 minutos, que incida sobre uma das
experiências científicas vividas na UAlg durante os Cursos de Verão, passível de ser apresentado publicamente;
4. O vídeo deverá ser enviado para biblioteca@ualg.pt até 31/08/2020, acompanhado de um pequeno texto (máximo
1000 carateres) que responda à seguinte pergunta "Porquê estudar na UAlg?"
5. Só são admitidos a concurso os participantes previamente inscritos e que procedam ao envio do vídeo e do texto,
dentro do prazo definido.

Artigo 6.º
Critérios de avaliação
A Comunicação Audiovisual será avaliada, pelo júri, de acordo com os seguintes critérios:
a) Capacidade de comunicação de experiências vividas no âmbito dos Cursos de Verão;
b) Rigor científico;
c) Demonstração de conhecimento da realidade científica da Universidade do Algarve;
d) Inovação e criatividade;
e) Cumprimento do tempo (3 minutos);
f) Qualidade do texto "Porquê estudar na UAlg?"
Artigo 7.º
Os prémios
1.º Prémio: Um tablet + 100€ em edições UAlg + Entrada Família no CCViva do Algarve;
2.º Prémio: Um smartwatch + 100€ em edições UAlg + Entrada Família no CCViva do Algarve;
3.º Prémio: Um leitor de MP3 + 100€ em edições UAlg + Entrada Família no CCViva do Algarve.
Artigo 8.º
Disposições Finais
1. O júri pode atribuir menções honrosas;
2. O júri reserva-se o direito de não atribuir prémios;
3. Das decisões do júri não há recurso;
4. As dúvidas e casos omissos, decorrentes destas regras de participação,serão resolvidos pela organização ou pelo
júri de acordo com as suas especificidades.

Artigo 4.º
Prazos do projeto
1º Junho 2020 - Inscrição nos Cursos de Verão e no Concurso “Ciência a sul”.
2º Julho 2020 - Participação nos Cursos de Verão
3º Até 31/08/2020 - Envio do vídeo e do texto para biblioteca@ualg.pt
4º Setembro 2020 - Entrega de Prémios

CONTACTOS PARA ESCLARECIMENTOS
Quaisquer dúvidas deverão ser dirigidas a biblioteca@ualg.pt

