
 

 

Ciências Research Day 2022 
 

Iniciativa ‘Comunica a tua ciência!  
Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’ 

 
CONDIÇÕES DA INICIATIVA 

 
A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa) está comprometida com 

os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS). Estabelecidos em 2015 pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas para serem alcançados até 2030, estes são um conjunto de 17 objetivos 
globais interligados projetados para ser um "plano compartilhado de paz e prosperidade para as 

pessoas e o planeta, agora e no futuro" (https://sdgs.un.org/goals). 
 

O trabalho que está a desenvolver no âmbito do seu mestrado ou doutoramento contribui para 
os ODS? Partilhe-o com a comunidade de Ciências e candidate-se a um prémio. 

 
Através desta iniciativa, pretendemos estimular a comunicação de investigação de uma forma 

clara, rigorosa e cativante. À melhor ideia será atribuído um prémio. 
 
Quem se pode candidatar? 
São elegíveis para esta iniciativa alunos de Ciências ULisboa que se encontrem a realizar 
dissertações de Mestrado ou teses de Doutoramento. 
 
Como concorrer? 
a) As candidaturas são apresentadas a título individual sob a forma de um pitch de três minutos 
em língua inglesa. 
 
b) Na candidatura deve ser usado o formulário on-line disponível no site institucional de Ciências 
ou através do link: https://forms.gle/8i2YeWjPpXnwEKT1A 
 
c) Cada participante elegível pode apresentar apenas uma candidatura, submetida na forma de 
comunicação gravada em vídeo. 
 
d) O vídeo submetido não pode ter cortes ou qualquer tipo de edição. Nesta comunicação não 
podem ser utilizados objetos ou slides. A comunicação deve ser preparada tendo em mente um 
público adulto, interessado e sem formação prévia em ciência. 
 
e) As submissões devem ser registadas até à data-limite anunciada. Ciências não é responsável por 
candidaturas extemporâneas, indisponibilidade do servidor, computador ou qualquer outro mau 
funcionamento eletrónico. 
 
f) As submissões recebidas serão avaliadas pela Direção de Ciências com o apoio da Direção de 
Comunicação e Imagem e, caso se revele necessário, de outros membros de Ciências. Das 
candidaturas submetidas algumas serão selecionadas para apresentação pública no Ciências 
Research Day. 
 

https://sdgs.un.org/goals
https://forms.gle/8i2YeWjPpXnwEKT1A


 

 

g) O número de comunicações pitch a serem selecionadas para apresentação e elegíveis para o 
prémio dependerá de critérios de qualidade – clareza e rigor da comunicação – e do tempo 
disponível no programa. 
 
h) A comunicação vencedora será selecionada por votação on-line do público presente no Ciências 
Research Day, que terá em consideração a relevância científica, a clareza e o rigor do pitch. 
 
Prémio 
a) Ao/à participante vencedor/a será atribuído um certificado e um prémio surpresa no valor 
aproximado de 300 € (trezentos euros). 
 
b) A atribuição do prémio está dependente da aceitação das condições aplicáveis à presente 
iniciativa.  
 
c) Ao aceitar o prémio, o/a vencedor/a consente que Ciências divulgue o nome e a sua condição 
vencedora para fins promocionais. 
 

Para informação adicional ou questões, contactar direccao@fc.ul.pt 
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