Regulamento Do Concurso do VII Encontro
Científico do Departamento de Química
Artigo 1.º Enquadramento
1.

O Departamento de Química (DQ) da Faculdade de Ciências e Tecnologias

da Universidade de Coimbra (FCTUC), no âmbito do VII Encontro Científico, com
as datas iniciais nos dias 11, 12 e 13 novembro de 2021, dinamiza o III Concurso
do Secundário no âmbito do VII Encontro Científico do Departamento de Química
com o objetivo de promover nos jovens estudantes do Curso Científico
Humanístico de Ciências e Tecnologias do Ensino Secundário o interesse pelo
conhecimento científico, proporcionando a interação entre os jovens e
investigadores, bem como estimular o aparecimento de talentos na área das
ciências e tecnologias. Pretende-se fomentar entre os jovens um espírito
competitivo, mas de forma tranquila, o trabalho em equipa e a sua criatividade
através da realização de projetos/trabalhos científicos inovadores.
2.

Entende-se por projeto a conceção teórica de um protótipo, ou a sua

construção, a resolução prática ou proposta de resolução de um problema de
Química; entende-se por trabalho científico um ensaio sobre a hipótese de
resolução de um problema científico concreto, a realização de uma experiência
ou a criação de uma metodologia inovadora que potencialmente contribuam
para o avanço da Ciência.

Artigo 2.º Destinatários
O concurso é de âmbito nacional e, nesta edição, está aberto a todos os alunos
do Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias do Ensino Secundário
do ensino público e privado.

Artigo 3.º Como participar
1.

São admitidos a concurso projetos realizados por grupos de estudantes

com temas integrados em qualquer das áreas que englobem o tema “As
Potencialidades da Química”. O objetivo consiste em demonstrar a
versatilidade desta ciência nas mais diversas áreas do nosso dia a dia. Os
projetos devem, então, tentar analisar um problema e, com base em
fundamentos químicos e trabalhos experimentais, proporcionar uma solução.
Por exemplo, na restauração, para evitar que a comida fique fria enquanto
chega à mesa, surgiram as lâmpadas Infravermelhas que mantêm a comida
morna.
Seguem-se alguns sites que podem ajudar a compreender o objetivo:
• http://www.aquimicadascoisas.org/
• https://www.science.org.au/curious/chemistry
2. Serão admitidos a concurso trabalhos realizados por grupos constituídos por
três a cinco estudantes, orientados por até dois professores (o Coordenador e,
no caso de existir, o coorientador), todos pertencentes à mesma Escola.
3. Cada professor poderá coordenar/coorientar mais do que um grupo, até ao
máximo de três, mas cada estudante pertencerá apenas a um grupo.
4. Cada escola apenas poderá enviar 3 trabalhos.

Artigo 4.º Organização do concurso
1. O Concurso “As Potencialidades da Química” realiza-se em três fases:
1.ª FASE: Cada grupo deverá manifestar o interesse de participação através do email: encontrocientificoneqaac@gmail.com, devendo o assunto ser “As
Potencialidades da Química _ Secundário”, devendo preencher os seguintes
campos:
a) Identificação dos estudantes pertencentes ao grupo;
b) Identificação do(s) professor(es) que orientam o grupo, devendo um deles, no
caso de haver dois professores, identificar-se como Coordenador; este será o
elo de ligação ao DQ/FCTUC;
c) Identificação da Escola a que pertence a equipa;

2.ª FASE: Após a sua conclusão, nos prazos previstos no presente regulamento,
os projetos/trabalhos científicos desenvolvidos pelo grupo são submetidos na
mesma plataforma, devendo constar:
a) Título do projeto/trabalho científico;
b) Objetivo do trabalho apresentado (máximo de 150 palavras);
c) Resumo do projeto/trabalho científico especificando os seus pontos mais
relevantes, num total de 500 palavras;
d) Descrição da inovação/originalidade do projeto/trabalho científico (máximo de
150 palavras);
e) Fotografia de equipa.
3.ª FASE: Após a avaliação dos trabalhos, nos moldes previstos no Artigo 5.º do
presente Regulamento, no DQ/FCTUC, os 3 projetos finalistas serão convidados a
assistir e a apresentar oralmente os seus trabalhos no VII Encontro Científico,
podendo esta apresentação incluir protótipos. A sessão de apresentação será

aberta aos alunos e professores concorrentes, aos seus convidados, incluindo pais
e encarregados de educação, bem como aos dirigentes das Escolas envolvidas.
Esta apresentação será incluída no VII Encontro Científico do DQ.

Artigo 5.º Avaliação
1. A avaliação dos trabalhos admitidos a concurso será realizada por uma
comissão científica escolhida pela Núcleo de Estudantes de Química da
Associação Académica de Coimbra (NEQ/AAC).
2.O júri incluirá uma comissão científica será constituída por 1 estudante de
doutoramento, 2 professores e 2 investigadores de reconhecido mérito nas
diferentes áreas da Química do DQ/FCTUC.
3. Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes parâmetros:
i.

Criatividade/Originalidade/Inovação;

ii.

Exequibilidade/Impacto científico e social do trabalho;

iii. Rigor/Clareza na exposição/apresentação do projeto;
iv. Concordância com o tema pedido.

6.

A comissão científica pode deliberar a não atribuição dos prémios caso

entenda que os trabalhos submetidos não apresentam um nível de qualidade
adequado.
7.

As decisões da comissão científica são soberanas, não havendo

possibilidade de pedido de recurso das decisões do júri.

Artigo 6.º Prémios
1. Serão atribuídos prémios aos grupos vencedores até ao terceiro classificado.

Artigo 7.º Disposições Finais
1.

Todos os contactos com a instituição organizadora deverão ser efetuados

através do e-mail: encontrocientificoneqaac@gmail.com.

2.

A participação no concurso pressupõe, por parte dos estudantes e

professores, a autorização para recolha de imagens (fotografia e filme) durante a
sessão de entrega de prémios, bem como a utilização dos vídeos dos trabalhos
para fins de divulgação institucional realizada pelo DQ/FCTUC.
3.

Os casos omissos, bem como o esclarecimento de dúvidas de

interpretação deste regulamento serão analisados pelo NEQ/AAC.

Adenda ao regulamento
Calendário para a edição do concurso de 2020-2021 (2.ª edição)
1.ª FASE
Manifestação de interesse de participação: 27 de setembro a 8 de outubro
2ª FASE
Submissão dos trabalhos: desde o momento de inscrição até 1 de novembro
3.ª FASE
Apresentação dos 3 melhores trabalhos: 13 de novembro de 2021
Entrega de prémios para os 3 melhores trabalhos: 13 de novembro de 2021

