DIA DA INVESTIGAÇÃO CIÊNCIAS 2019

Concurso Mentes Criativas
REGRAS DO CONCURSO

Se tem uma ideia de investigação que nunca ousou sugerir e/ou precisa de colaboração,
participe do Dia da Investigação 2019, partilhe-a com a comunidade de Ciências e seja candidato
a um prémio.
Esta iniciativa tem como objetivo promover a investigação colaborativa e multidisciplinar e
incentivar a criatividade!
À melhor ideia será atribuído um prémio!

Quem se pode candidatar?
São elegíveis para este concurso os membros da comunidade de Ciências (estudantes, professores,
investigadores e técnicos de investigação). As ideias podem ser propostas individualmente ou em
equipa.
Como concorrer?
a)

Na candidatura deve ser usado o formulário on-line disponível no site institucional de Ciências
ou através do link:
https://forms.gle/s8rfm3WQK639aHS19
b) Os participantes elegíveis podem apresentar uma ou mais ideias.
c) 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.
d) As submissões recebidas serão avaliadas pelo Diretor com o apoio, caso se revele necessário, de
outros membros de Ciências, que selecionará as ideias admitidas para apresentação pública
durante um picht de 3 minutos no Dia da Investigação em Ciências a ser definido anualmente.
e) O número de apresentações picht a serem convidadas para apresentação e elegíveis para
votação dependerá de critérios de qualidade e do tempo disponível no programa.
f) Se a(s) ideia(s) selecionada(s) for(em) submetida(s) por uma equipa, esta(s) deverá(ão) indicar o
nome do elemento que será responsável pela apresentação pública.

g)

A ideia vencedora será selecionada por votação on-line do público presente no evento, que
deverá ter em consideração a relevância científica e o carácter inovador da ideia, a par da
qualidade do picht.

Prémio
a) Ao participante, ou equipa vencedora, será atribuído um prémio de 500,00€ (quinhentos euros)
para ser utilizado em atividades de investigação, verba a ser disponibilizada mediante análise do
pedido de despesa e autorização prévia de Ciências.
b) Em caso de empate na votação, o prémio será dividido entre os vencedores.
c) A atribuição do prémio está dependente da aceitação das condições aplicáveis ao presente
concurso.
d) Na eventualidade de a vencedora ser uma equipa, Ciências atribui o prémio ao responsável pela
apresentação pública, o(a) qual fica encarregue de assegurar a sua utilização em prol da equipa,
não tendo Ciências qualquer intervenção, nem responsabilidade, no processo.
e) Ao aceitar o prémio, o(s) vencedor(es) consente(m) que Ciências divulgue o(s) nome(s) e a sua
condição vencedora para fins promocionais.
Diversos
 Este concurso está sujeito a todas as leis e regulamentos aplicáveis.
 Ciências reserva-se o direito de estabelecer novas regras e proceder a alterações às presentes,
até à data da candidatura, fazendo a inerente divulgação no seu site.

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

