
Concurso de MultimédiaConcurso de Multimédia

 “Ciências da Terra para a Sociedade”

Regulamento do Concurso

Artigo 1.º

Apresentação

A Comissão Organizadora da Conferência Internacional “As Geociências no 

Desenvolvimento  das  Comunidades  Lusófonas”  promove  o  concurso 

multimédia “Ciências da Terra para a Sociedade”.

Artigo 2º

Objectivos

Os objectivos gerais do concurso são: realçar a importância das Ciências 

para a Sociedade em geral, consciencializar as gerações mais jovens para a 

importância das Ciências da Terra, realçar o papel das Ciências da Terra 

para a sustentabilidade da vida na Terra.

Artigo 3.º

Destinatários/concorrentes

O concurso destina-se a estudantes dos 18 aos 22 anos da Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa.

Artigo 4.º

Características técnicas dos trabalhos

1. Os  trabalhos  multimédia  deverão  obedecer  às  seguintes 

características:

• Versar  a  temática  proposta  –  “  As  Ciências  da  Terra  para  a 

Sociedade”; 
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• Poderão  combinar,  em  multimédia,  textos,  gráficos,  som,  música, 

animação  e  vídeo-clips,  com  a  duração  máxima  de  3  minutos;  O 

formato  deve  ser  adequado  à  divulgação  posterior  pela  Comissão 

Organizadora;

• Deverá ser enviado um exemplar em suporte CD-ROM ou DVD.

Artigo 5.º

Condições de admissão a concurso 

1. Os trabalhos deverão ser inéditos e em nome individual (serão aceites 

trabalhos  colectivos,  mas  o  prémio  contemplará  apenas  um  dos 

elementos do grupo).

2. Cada estudante só poderá apresentar um trabalho a concurso.

3. Não é permitido plágio.

4. Os trabalhos não serão devolvidos aos concorrentes.

5. Os autores autorizam a divulgação dos trabalhos na Internet.

Artigo 6º

Prazos e local de entrega

1. Os trabalhos deverão ser submetidos entre o dia 7 de Julho de 2008 

e o dia 8 de Agosto de 2008.  Quando submetidos em CD-ROM ou 

DVD devem ser enviados para: Concurso “As Ciências da Terra para 

a  Sociedade”;  Departamento  de  Ciências  da  Terra  –  FCTUC; 

Largo Marquês de Pombal; 3000-272 COIMBRA.

2. Os  trabalhos  serão  apresentados  durante  a  Conferência 

Internacional “As Geociências no Desenvolvimento das Comunidades 
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Lusófonas”, a realizar na Universidade de Coimbra, nos dias 13 e 14 

de Outubro de 2008.  Posteriormente,  serão divulgados através da 

Internet.

3. Não serão aceites trabalhos cuja data de recepção ou carimbo do 

correio seja posterior à data limite definida no número 1.

Artigo 7.º

Critérios de pré-selecção e selecção final dos trabalhos

Para  a  selecção  dos  melhores  trabalhos  serão  adoptados  os  seguintes 

critérios:

1. Originalidade e criatividade dos conteúdos.

2. Organização das ideias e estruturação dos trabalhos.

3. Coerência e coesão dos trabalhos.

4. Qualidade  promocional  dos  trabalhos  (do  ponto  de  vista  do 

Marketing).

Artigo 8.º

Composição do júri 

Os trabalhos serão avaliados por um júri constituído por:

• Professor  Doutora  Maria  Helena  Henriques,  Departamento  de 

Ciências da Terra, Especialista em Geologia.

• Professor Doutor Nelson Edgar Viegas Rodrigues, Departamento de 

Ciências da Terra, Especialista em Engenharia de Minas.

• Professor  Doutor  Filipe  Jorge  Fernandes  Coelho,  Faculdade  de 

Economia; Especialista em Marketing.

3



"Por  mares nunca dantes navegados" 
_____________________

Artigo 9.º

Prémios 

1. A cada participante será enviado um Diploma de Participação.

2. Os autores dos três melhores trabalhos terão direito a participar na 

Conferência  Internacional  “As Geociências  no  Desenvolvimento  das 

Comunidades Lusófonas”, a ter lugar na Universidade de Coimbra, nos 

dias  13  e  14  de  Outubro  de  2008,  e  todas  as  suas  despesas  de 

participação  serão  suportadas  pela  Comissão  Organizadora  da 

Conferência, incluindo as despesas de deslocação e estadia durante 

os dias da Conferência. No caso de trabalhos de grupo apenas será 

custeada a participação na Conferência a um dos elementos do grupo.

O júri decidirá a atribuição de menções honrosas aos trabalhos que 

considere merecedores de tal.

3.  Os trabalhos premiados serão divulgados  até 12 de Setembro de 

2008,  através  do  site  oficial  da  Conferência 

(http://www.dct.uc.pt/geodcl/).

4. Os  trabalhos  premiados  serão  exibidos  durante  a  Conferência 

referida no ponto anterior.

Artigo 10.º

Direitos de utilização

1. Os autores ficam obrigados a autorizar a exibição e divulgação dos 

trabalhos, bem como a sua utilização em toda e qualquer actividade 
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promovida pela Comissão Organizadora da Conferência Internacional 

“As Geociências no Desenvolvimento das Comunidades Lusófonas”.

2. Só poderão ser submetidos a concurso trabalhos inéditos, pelo que 

qualquer indício de plágio será punível com a desqualificação.

Artigo 11.º

Disposições finais

1. Os participantes ficam obrigados a conhecer e cumprir o presente 

regulamento.

2. Caberá à  Comissão  Organizadora da Conferência  Internacional  “As 

Geociências no Desenvolvimento das Comunidades Lusófonas” decidir 

sobre os casos omissos.

A Comissão Organizadora da Conferência Internacional “As Geociências no 

Desenvolvimento das Comunidades Lusófonas”:

Maria Helena Henriques

Nelson Rodrigues

Luis Vítor Duarte

Lídia Catarino

Fernando Carlos Lopes

Contactos sobre o concurso: nelsonr@ci.uc.pt
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