
Concurso 

Fala Ciência? Comunicar Ciência nos Açores, edição 2018 

 

Objetivo 

O concurso Fala Ciência? é uma organização conjunta da Universidade dos Açores e do Centro de Ciência 
de Angra do Heroísmo - Observatório do Ambiente dos Açores, com o objetivo de promover a comunicação 
de ciência e tecnologia nos Açores. 
 

Regulamento 

1) O concurso é aberto a maiores de 18 anos de qualquer nacionalidade, não podendo participar 
profissionais da comunicação ou das artes. 

2) A participação é gratuita. 
3) A inscrição é feita por correio electrónico (falacienciaacores@gmail.com) até ao fim do dia 16 de 

novembro. A informação a fornecer é: nome, idade, profissão, contacto telefónico, endereço de 
correio electrónico, título da comunicação e breve resumo. 

4) A comunicação deverá ser original, sobre um tópico de ciência ou tecnologia e ter a duração 
máxima de 3 minutos, não sendo permitido o recurso a material auxiliar como computadores ou 
qualquer sistema de projeção de imagem. 

5) São admitidas comunicações em português, inglês, castelhano e galelo. 
6) As comunicações são avaliadas por um júri constituído por 5 elementos de diferentes áreas, que 

se distinguem por fazerem comunicação de excelência. 
7) O júri irá avaliar a capacidade de comunicar com clareza e rigor científico, e de cativar o público; 
8) Os 12 primeiros classificados terão a oportunidade de participar numa masterclass (formação), a 

decorrer no dia seguinte ao concurso, onde irão aprender com um especialista em comunicação 
de ciência. 

9) Os 3 primeiros classificados e a melhor apresentação votada pelo público serão premiados: 
1º prémio - Vale 250€ para uma viagem 
2º prémio - Vale 150€ em material informático 
3º prémio - Vale 100€ em material informático 
Prémio do Público: Vale 100€ em material informático. 

10) O concurso terá lugar na sede do Alpendre, Grupo de Teatro, na Rua Recreio dos Artistas em 
Angra do Heroísmo e a ação de formação na Universidade dos Açores, campus de Angra do 
Heroísmo. 

11) Os concorrentes cedem à organização do concurso os direitos de reprodução, representação e 
publicação das suas apresentações, em qualquer suporte e formato. 

12) A participação no concurso implica a plena aceitação das normas do presente regulamento. 
13) A resolução de casos omissos neste Regulamento será da competência exclusiva da organização. 

 

Angra do Heroísmo, 11 de setembro de 2018 

Comissão Organizadora do Concurso "Fala Ciência? Comunicar Ciência nos Açores" 


