Desafio Casa das Ciências

Regulamento

casadasciencias.org

Artigo 1º
Candidatura
1. Poderão concorrer ao ‘Desafio Casa das Ciências’ todos os membros registados na Casa das Ciências,
sejam eles docentes de língua portuguesa ou outros intervenientes no processo de aprendizagem registados
no portal.
2. Os candidatos poderão concorrer individualmente ou em equipa, assinalando obrigatoriamente, neste
caso, as co‐autorias em registo próprio, com um ou mais objetos desde que respeitem as regras de submissão
de materiais definidas no Portal Casa das Ciências.
3. Serão considerados todos os materiais submetidos ao portal entre 11 de fevereiro e 31 de março de 2016.
4. Não existe número limite de candidaturas por autor.
Artigo 2º
Avaliação das candidaturas
1. As Candidaturas serão avaliadas em primeira instância pela equipa do Gabinete Coordenador da Casa das
Ciências que decidirá das suas condições de elegibilidade.
2. Asseguradas as condições de elegibilidade das candidaturas, as mesmas serão alvo de avaliação por pares.
3. Somente os materiais submetidos e publicados serão considerados para o prémio de melhor recurso /
imagem.
4. No caso da resposta dos avaliadores resultar numa devolução, o autor (ou equipa) terá 7 dias de calendário
para a sua ressubmissão e consequente reapreciação pelos avaliadores.
Artigo 3º
Seriação dos vencedores
1. O Gabinete Coordenador da Casa das Ciências, apoiado nos relatórios de avaliação dos avaliadores,
definirá a seriação final dos materiais, baseada na qualidade e correcção científica dos mesmos.
2. Não haverá direito a recurso. A decisão do Gabinete Coordenador da Casa das Ciências é soberana.
Artigo 4.º
Prémios
1. Os prémios serão distribuídos tendo em conta a seriação feita pelo Gabinete Coordenador.
2. Os prémios serão atribuídos por material submetido e não por número de autores de cada material.
3. Os prémios serão os seguintes:
i. Para Desafio Recurso Educativo:
a) Para os 5 primeiros materiais submetidos - Pacote especial Casa das Ciências.
b) Para o melhor Recurso Educativo submetido – 1 livro “Darwin aos tiros e outras histórias de
Ciência”, de Carlos Fiolhais e David Marçal + destaque na Revista de Ciência Elementar do autor e
do respetivo recurso produzido.
ii. Para Desafio Foto e Desenho:
a) Para as 5 primeiras imagens submetidas - Pacote especial Casa das.
b) Para a melhor imagem submetida - 1 livro “Darwin aos tiros e outras histórias de Ciência”, de
Carlos Fiolhais e David Marçal.
c) Para a melhor imagem no formato vertical - Será a imagem de capa num dos próximos números
da Revista de Ciência Elementar.
d) Para a melhor imagem no formato horizontal – Terá destaque na primeira página do Banco de
Imagens da Casa das Ciências.

Artigo 5.º
Comunicação e Entrega dos Prémios
1. Os vencedores serão contactados através do endereço de correio electrónico do perfil Casa das Ciências
usado na submissão, sendo de igual modo anunciados nos canais sociais da Casa das Ciências (Facebook,
Google+, Twiter).
2. Os prémios serão remetidos para o endereço postal a fornecer pelos vencedores do Desafio Casa das
Ciências.
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