
                     

 

 

 
 

Concurso “Mitose: Ciência a Sul” 
 

Regulamento 
1ª Edição 2012/13 

 

Artigo 1.º 
Organização e objetivos 

 
1.O Concurso “Mitose: Ciência a Sul” é uma iniciativa da Universidade do Algarve (UAlg) e da Associação 
Juvenil de Ciência (AJC), com o apoio da Direção Regional de Educação do Algarve, da Biblioteca da 
Universidade do Algarve e do Instituto Português da Juventude. 
 
2.Da Universidade do Algarve são seus organizadores e intervenientes ativos a Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, o Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas e os Centros de Investigação e 
Desenvolvimento CBME, CCMAR, CEOT, CIMA, CIQA e SIPLab. 
 
3.É dirigido aos alunos do curso de Ciências e Tecnologia das escolas do ensino secundário do distrito de 
Faro.  
 
Pretende: 
 

a) motivar os jovens para a aprendizagem da ciência e da sua comunicação 
 

b) proporcionar uma experiência científica em ambiente real, através de um estágio nos centros de 
investigação da UAlg; 

 
c) motivar os alunos 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; 

 
3. Inicialmente, pretende-se que os alunos apresentem uma Carta de Motivação para que possam realizar 
um estágio num dos Centros de Investigação e Desenvolvimento da UAlg. Posteriormente, os alunos terão 
de produzir uma comunicação audiovisual na área científica do respetivo estágio, a partir das quais o júri 
escolherá as três melhores. 
 

Artigo 2.º 
Tema e participantes 

 
1. As cartas de motivação a submeter devem responder à seguinte pergunta: ”Gostaria de investigar 
e/ou comunicar no domínio das Ciências Naturais e Exatas porque…” 

 
2. Podem concorrer individualmente alunos do ensino secundário de Ciências e Tecnologia do ensino 

secundário das escolas do distrito de Faro. 
 
 

Artigo 3.º 
Condições de candidatura 

 
1. Os trabalhos presentes a concurso deverão ser constituídos por: 

 
1ª fase: redação de uma carta de motivação para a participação no estágio (eliminatória); 
 



2ª fase: Apresentação de uma comunicação audiovisual que incida sobre a área do estágio 
desenvolvido, passível de ser apresentada publicamente. 
 
Nota à 1ª fase: serão valorizados os participantes que também remeterem uma Carta de 
Recomendação da autoria de um professor. 
 

2. A participação no concurso implica a aceitação integral deste regulamento e suas condições. 
 
 

 
Artigo 4.º 

Prazos do concurso 
 
Apresentação e divulgação a partir de 01/10/12; 
1ª fase: até 15/11/12 – Entrega ou envio das Cartas de Motivação para projetomitose@ajc.pt ou Biblioteca 
da Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. 
2ª fase: até 30/03/13 – Entrega ou envio das comunicações audiovisuais para projetomitose@ajc.pt ou 
Biblioteca da Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. 
A avaliação dos trabalhos decorrerá até 01/04/13; 
A entrega de prémios e as apresentações públicas dos trabalhos decorrerão durante o mês de maio de 
2013. 

 
Artigo 5.º 

Júri 
 
O Júri que irá selecionar/avaliar as Cartas de Motivação e as comunicações audiovisuais terá a seguinte 
composição: 

a) O Pró-Reitor para cooperação da Universidade 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 das escolas do distrito de Faro, convidado pela UAlg; 
d) Um representante da Agência Ciência Viva convidado pela UAlg; 
e) Um representante da Associação Juvenil de Ciência; 

 
Artigo 6.º 

Critérios de avaliação 

 
Cada carta de motivação e comunicação audiovisual será avaliada pelo júri de acordo com os seguintes 
critérios: 

a)Adequação/relevância do tema ao âmbito da área do concurso;  
b)Sensibilidade científica e comunicativa  
d)Rigor científico; 
e)Inovação e criatividade. 

 

Artigo 7.º 
Os prémios 

 
1ª Fase: Os doze alunos que apresentarem as melhores Cartas de Motivação serão premiados com um 
estágio de três dias, num dos Centros de Investigação e Desenvolvimento da UAlg, a realizar durante o 
mês de dezembro de 2012; 
 
 
 
2ª Fase: Serão atribuídos prémios às três melhores comunicações audiovisuais: 

1.º Prémio: Uma câmara de filmar digital + 100€ em publicações da UAlg + Inscrição e quotas da AJC; 
2.º Prémio: Um disco externo (1Tb) + 100€ em publicações da UAlg + Inscrição e quotas da AJC; 
3.º Prémio: Um disco externo de 500 Gb + 100€ em publicações da UAlg + Inscrição e quotas da AJC; 
 
A este prémio acresce 200 euros em publicações UAlg para as respetivas bibliotecas escolares  

 



 
Artigo 8.º 

Disposições Finais 

 
1. O júri pode atribuir menções honrosas; 
2. Das decisões do júri não há recurso; 
3. As dúvidas e casos omissos decorrentes deste regulamento serão resolvidos pela organização ou pelo 

júri de acordo com as suas especificidades. 
 
 
CONTACTOS PARA ESCLARECIMENTOS  
Quaisquer dúvidas deverão ser dirigidas a: projetomitose@ajc.pt ou biblioteca@ualg.pt 
 

 

 

 

 

 


