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CONCURSO Uma Química entre nós 

 
 

REGULAMENTO 
 
Preâmbulo 

Este concurso é promovido no âmbito do projeto PEC217 (Concurso Escolher Ciência | Ciência 
Viva) e destinado a alunos do ensino secundário (10°, 11° e 12° Ano) das escolas parceiras do 
projeto. Os participantes devem elaborar um trabalho cujo tema central é a Química e a sua 
presença na vida quotidiana. O presente regulamento explicita as regras associadas ao 
Concurso. 

Objetivos 

1. Incentivar a participação ativa dos alunos do ensino secundário fomentando o interesse 
pela Química; 

2. Estimular a autonomia e as capacidades criativas e científicas dos alunos; 
3. Demonstrar a importância central da Química na sociedade moderna. 

Condições de Participação 

1. Serão admitidos a concurso todos os trabalhos originais apresentados por alunos do 
ensino secundário (10°, 11° e 12° Ano) que frequentem as escolas parceiras do projeto; 

2. O trabalho a submeter ao concurso poderá ser uma monografia, uma apresentação 
multimédia (documentário em vídeo, áudio, etc.), uma ferramenta web (site, página, etc.), 
conceção, realização e descrição de uma experiência, um apontamento performativo 
(dramatização, etc.) cujo tema central seja a Química e a sua importância na vida de todos 
os dias, podendo focar, nomeadamente, várias áreas temáticas: Química e Materiais, 
Química e Saúde e Bem-Estar, Química e Ambiente, Química e Alimentação, Química e 
Energia, Química e Arte, Química e Novas Tecnologias, Química e Universo, Química e 
Investigação Criminal, Química e Vida, Química e História. 

3. Só serão aceites trabalhos enviados até à data limite do concurso. 

Apresentação das Candidaturas 

1. As candidaturas poderão ser apresentadas por alunos individuais ou grupos de alunos 
(máximo de 4) a que se associa o nome do Professor responsável; 

2. O período de candidatura decorre entre 1 de Novembro de 2013 e 15 de Maio de 2014. 
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3. Os trabalhos deverão ser enviados por correio eletrónico para o endereço 
quimicaentrenos@uevora.pt, juntamente com o formulário de candidatura disponibilizado 
em http://www.quimicaentrenos.uevora.pt, até 15 de Maio de 2014; 

4. Os formatos digitais aceites para envio dos trabalhos são: .pdf, .ppt, .mp3, .wma, .avi, 
.mpeg, .tiff, .jpeg e .png. 

Avaliação das Candidaturas 

1. Os trabalhos submetidos a concurso serão avaliados por um júri constituído pelos 
Professores e Investigadores Margarida do Rosário Domingos Terraço Figueiredo 
(Presidente), Paula Cristina Gonçalves Pereira Galacho, Paulo Alexandre Mira Mourão, 
Paulo Jorge Gomes Mendes e Teresa Alexandra da Silva Ferreira (Vogais) do Centro de 
Química de Évora e Departamento de Química da escola de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Évora; 

2. Os critérios de apreciação serão a originalidade, criatividade, o mérito científico e a 
adequação aos temas propostos para o concurso; 

3. O júri apreciará todos os trabalhos com as seguintes competências: 

a) Verificar a conformidade formal e substantiva dos trabalhos com o presente 
regulamento;  

b) Selecionar os trabalhos a concurso e classificá-los;  

c) Atribuir o prémio estabelecido; 

4. Não haverá recurso das decisões do júri. 

Prémio 

1. Será atribuído um prémio ao melhor trabalho, havendo igualmente a possibilidade de 
atribuição de menções honrosas; 

2. Todos os concorrentes (alunos, professor responsável e respetiva escola) receberão um 
diploma de participação. 

Divulgação de Resultados e Entrega de Prémio 

1. Os trabalhos serão divulgados na página http://www.quimicaentrenos.uevora.pt e, 
eventualmente, expostos nas instalações da Universidade de Évora; 

2. A divulgação do premiado e a entrega do prémio será feita em dia e local a anunciar na 
página http://www.quimicaentrenos.uevora.pt; 

3. Do trabalho premiado será dado conhecimento à Comunicação Social para eventual 
divulgação. 

Direito de Autorização da Utilização por Terceiros 

1. Os trabalhos concorrentes ficarão propriedade do Centro de Química de Évora e 
Departamento de Química da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora; 

2. O(s) autor(es) dos trabalhos a concurso autorizam a sua divulgação e utilização, de forma 
gratuita, em toda e qualquer atividade promovida pelo Centro de Química de Évora e/ou 
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Departamento de Química da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, 
salvaguardando-se sempre a indicação da autoria dos trabalhos. 

Disposições Finais 

1. A falta de qualquer elemento ou o não cumprimento de qualquer dos itens do presente 
regulamento, implica a exclusão do trabalho a concurso; 

2. A participação dos concorrentes no presente concurso presume a aceitação expressa das 
disposições contidas neste regulamento; 

3. O cartaz oficial de divulgação do concurso será reproduzido na página 
http://www.quimicaentrenos.uevora.pt;  

4. Quaisquer dúvidas sobre o presente concurso poderão ser esclarecidas através do 
endereço de e-mail quimicaentrenos@uevora.pt (disponível das 9h às 18h); 

5. Caberá ao júri decidir sobre quaisquer casos omissos no presente regulamento. 

 


