Banco de Imagens
Casa das Ciências

Regulamento

casadasciencias.org

Âmbito, objectivo e submissão de imagens

O banco de Imagens, com o endereço http://imagem.casadasciencias.org/, é uma funcionalidade do portal
Casa das Ciências, Recursos Digitais para Professores.
As imagens que aqui se encontram depositadas podem ser utilizadas em qualquer contexto educativo,
sob licença Creative Commons com a Atribuição Partilha nos Termos da Mesma Licença sem utilização
comercial, designada como by-sa representada pelo logótipo:

sendo vedada a sua utilização para fins comerciais.
1.

Apenas os membros registados na Casa das Ciências têm acesso à opção de submissão do menu,
embora a visualização seja universal;

2.

A submissão é feita exclusivamente no próprio portal através de um modelo aí disponibilizado e
acedido pelo menu;

3.

São de preenchimento obrigatório os campos de Título, Descritivo e tem de ser assinalada a Categoria
de enquadramento;

4.

O campo com a designação Classificação é opcional e destina-se a categorizações e/ou designações
formais ou taxonómicas sempre que necessário;

5.

A designação desse campo não é visível na observação da imagem, surgindo o seu conteúdo em itálico
no descritivo;

6.

O título deverá ser sintético e objetivo com um mínimo de palavras;

7.

O descritivo de cada imagem não poderá em nenhuma circunstância ultrapassar as cinquenta (100)
palavras;

8.

No descritivo deverá estar bem claro a componente científica e educacional da imagem submetida;

9.

Na ausência do referido no número anterior, será a imagem devolvida ao autor pelo Gabinete
Coordenador;

10. Será liminarmente rejeitada pelo Gabinete Coordenador qualquer tipo de imagem que não tenha
enquadramento científico ou utilidade didáctica;
11. Cabe ao Gabinete Coordenador fazer a pré-visualização das imagens e decidir pelo seu envio para
apreciação científica e decisão de publicação pelo editor sectorial responsável;
12. O Gabinete Coordenador ouvido o editor, poderá reclassificar a categorização proposta pelo autor,
desde que este o aceite;
13. Das decisões tomadas sobre a publicação ou não publicação não caberá recurso;
14. Da decisão do Editor, será sempre dado conhecimento ao autor;
15. As imagens poderão ser submetidas nos formatos geralmente aceites pelo software padrão, sendo os
casos duvidosos decididos pelo Gabinete Coordenador;
16. Os valores aconselhados para optimização não deverão ser inferiores a 5 Mpx;
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17. A resolução de cada imagem não deverá ser superior a 300 dpi;
18. Não é permitido ao utilizador do Banco de Imagens da Casa das Ciências violar as leis de direitos de
autor ou qualquer outra norma legal vigente;
19. Não é permitido ao utilizador do Banco de Imagens da Casa das Ciências inserir imagens que não
sejam da sua autoria;
20. Não é permitido ao utilizador do Banco de Imagens da Casa das Ciências usar os campos do resumo
e/ou informação técnica para inserir informação que não seja relativa à fotografia em causa;
21. O Gabinete Coordenador reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, retirar
qualquer comentário ou foto que possa ser interpretada como contrária às normas legais em vigor, aos
objetivos e/ou regras de uso do site, estando os utilizadores obrigados a aceitar essa decisão;
22. Os utilizadores que violem o presente regulamento, ou que de algum modo perturbem o bom
funcionamento do portal, poderão ser excluídos por decisão do Gabinete Coordenador;
23. O Gabinete Coordenador, reserva-se o direito de modificar as regras acima a qualquer momento e
sem aviso prévio, ouvida a Comissão Editorial.

Indicações importantes
GEOLOGIA
A imagem em geologia necessita (quase) sempre de um fator de escala, (pode ser, desde uma pessoa, a uma
pequena moeda, passando pelo martelo, bússola, caneta, tampa de objectiva, canivete, etc.).
As imagens devem ter focagem, luz e contraste necessários para uma observação eficaz do que se pretende
representar.
O descritivo deverá conter obrigatoriamente a localização com o pormenor necessário, devendo o autor
transmitir o que quer representar/mostrar com a imagem, nomeadamente através de um título adequado.
Nos minerais será obrigatório colocar no descritivo a origem, a composição química, o sistema cristalográfico
e possíveis aplicações.
BIOLOGIA
Na medida do possível, deverá ser colocada nos campos adequados o nome comum e o nome científico da
espécie em causa sempre que tal aconteça;
É aconselhável a indicação do local onde foi feita a foto, sobretudo para distinguir diferentes variedades
biológicas e paisagísticas;
No caso de imagens de espécimenes obtidas fora do seu contexto ou habitat natural, deverá existir o
cuidado de relevar a necessidade da obtenção desse tipo de imagens, bem como ter o cuidado de fazer um
enquadramento da imagem de cariz científico (por exemplo fundo uniforme e não distrator);
FÍSICA E QUÍMICA
É aconselhável que sempre que trate de fotografias reportadas a situações experimentais seja descrita a
experiência em causa de forma sumária bem como o enquadramento científico da mesma.
Sempre que se trate de esquemas, será necessário que no descritivo se faça uma síntese do objetivo ou
objetivos que se desejam atingir;
No material laboratorial, seja este simples ou montagens, deve sempre ser feita a descrição completa da
imagem (seja fotografia ou desenho);
No caso da montagem, aconselha-se a que na imagem esteja a respetiva legenda dos componentes;
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INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS
Cada imagem submetida deverá ter claramente expresso o pressuposto didático da sua utilização.
A não existência deste pressuposto implica a liminar rejeição da imagem em causa.
Por exemplo indicando que poderá ser explorada no Estudo do Meio, nas Ciências Naturais e, eventualmente,
indicando o tema a explorar.
Devem evitar-se repetições de diferentes planos dos mesmos objetos ou enquadramentos, a não ser que tal
seja necessário e devidamente explicado no descritivo.

Condições de utilização
SUBMISSÃO
A submissão de imagem pode ser feita por upload, desde que ativada a respetiva opção no menu que se
encontra permanentemente nas páginas do Banco de Imagens em que o utilizador se encontra.
A submissão só é permitida aos utilizadores registados na Casa das Ciências, embora as imagens estejam
livremente disponíveis para qualquer utilizador. Para isso, e caso tenha acedido sem fazer a autenticação, a
mesma será requerida no momento em que aceda à página de submissão.
Na submissão é obrigatório o preenchimento do título, do descritivo e assinalar a categoria. Surge ainda uma
outra caixa de texto - classificação - para preenchimento, que foi criada especificamente para aquelas imagens
que necessitam de uma identificação formal ou taxonómica. Nesse caso, o que se inscreve nessa caixa surge
em itálico após o descritivo aquando da observação da imagem.
PUBLICAÇÃO
Cada imagem após submissão é apreciada e aceite em primeira instância pelo Gabinete Coordenador, a
quem compete enviar a um editor sectorial para decisão. A decisão de publicação cabe ao editor cujo nome
será público e os seus comentários serão facultados ao autor. O Editor pode, se o preferir, recorrer a peritos
confidenciais para formar a sua posição.
São aceites para publicação os formatos de imagem, JPEG, PNG, (aceita-se GIF apenas para situações de
ilustração). Cada imagem será colocada com um e apenas um destes formatos. Cada imagem não poderá ter
resolução inferior a 5 Mpx (para fotografia).
REVISÃO DO REGULAMENTO
Sempre que se considerar necessário, este regulamento pode ser revisto pela Comissão Editorial.
CASOS OMISSOS
Todos os casos omissos serão objecto de apreciação pela Coordenação do projecto.
Os nomes dos peritos usados na avaliação dos materiais submetidos fazem parte da lista que se encontra
publicada na área de colabores do portal.
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