
   
 

Regulamento do concurso  

‘UM LIVRO SOBRE EVOLUÇÃO’ 
 

 

 

 

Art.º 1º - Objectivos 

 

O concurso ‘Um livro sobre evolução’ tem por objectivo maior a 

promoção da cultura científica, envolvendo alunos do Ensino Básico e 

Secundário e estimulando a discussão sobre temas relacionados com a 

evolução biológica.  

 

O concurso servirá para seleccionar um conjunto de textos, compostos 

por uma pergunta e uma resposta, que integrarão um livro sobre 

evolução, a editar em 2013. O livro será composto pelos trabalhos 

seleccionados no âmbito do presente concurso e por textos 

complementares escritos por autores convidados (professores e 

investigadores das áreas científicas relacionadas com os temas das 

participações). Será produzida uma edição em papel, em português, e 

duas digitais, uma em português e uma em inglês. 

 

 

Art.º 2º - Organização 

 

O concurso é organizado pelo Centro de Investigação em Biodiversidade 

e Recursos Genéticos, Laboratório Associado (CIBIO/InBIO) e pelo 

Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e conta com o apoio da 

Sociedade Europeia de Biologia Evolutiva (European Society for 
Evolutionary Biology, ESEB). 



Art.º 3º - Condições gerais de participação 

 

A participação no concurso está aberta a todos os estudantes do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário. Os alunos terão que submeter os seus 

trabalhos individualmente, sendo obrigatória a indicação de um 

responsável adulto, no caso de participantes menores de 18 anos. 

 

Os trabalhos submetidos a concurso serão organizados por 12 escalões, 

correspondentes aos 12 anos lectivos do Ensino Básico e Secundário. 

 

Para efeito de participação no concurso os concorrentes comprometem-

se a submeter-se ao presente regulamento e às decisões tomadas pela 

organização. 

 

 

Art.º 4º - Tipologia dos trabalhos a concurso 

 

Os trabalhos originais submetidos a concurso consistirão num texto 

composto por uma pergunta e respectiva resposta. Pergunta e resposta 

deverão estar relacionadas com o conceito de evolução biológica: sobre 

aspectos teóricos, sobre cientistas que contribuíram ou contribuem para 

o seu estudo ou sobre alguma espécie em particular e suas 

características.  

 

O texto deverá ser escrito em português e ter no máximo 750 palavras. 

Poderão ser submetidos trabalhos manuscritos desde que 

acompanhados pela transcrição em formato digital. 

 

Serão ainda aceites trabalhos elaborados noutros formatos (por 

exemplo, desenho, fotografia ou infografia) desde que a opção por esse 

formato esteja devidamente justificada. 

 

Cada participante poderá enviar para o concurso tantos trabalhos 

quanto desejar. 

 

Não serão admitidos a concurso trabalhos cujos conteúdos constituam 

plágio; todas as fontes consultadas deverão estar devidamente 

identificadas. 

 



Art.º 5º - Submissão de trabalhos 

 

Os participantes deverão submeter os seus trabalhos e a ficha 

individual, em anexo a este regulamento, por e-mail para Rita Campos, 

ritacampos@cibio.up.pt (preferencialmente), ou por correio para a 

morada:  

CIBIO 

a/c Rita Campos 

Campus Agrário de Vairão 

R. Padre Armando Quintas  

4485-661 Vairão 

 

Os trabalhos deverão ser enviados com referência explícita ao concurso 

e, no caso de envio por correio, em sobrescrito fechado e devidamente 

identificado com o nome do participante. Só serão considerados válidos 

os trabalhos enviados com a ficha individual correctamente preenchida. 

 

Os trabalhos recebidos não serão devolvidos aos autores. 

 

 

Art.º 6º - Datas de candidatura 

 

O concurso terá duas edições: a 1ª Edição decorre entre 20 de Março e 

31 de Julho de 2012 e a 2ª Edição entre 15 de Setembro de 2012 e 30 de 

Abril de 2013.  

 

Os participantes poderão submeter trabalhos a uma ou às duas edições. 

Os trabalhos submetidos na 1ª Edição passam automaticamente para a 

2ª Edição. 

 

 

Art.º 7º - Apreciação dos trabalhos 

 

Os trabalhos serão avaliados no final da 2ª Edição por uma Comissão de 

Avaliação composta por professores e investigadores das áreas 

científicas relacionadas com os temas das participações.  

 



A Comissão de Avaliação será soberana das decisões tomadas e 

reserva-se o direito de solicitar quaisquer esclarecimentos sobre os 

trabalhos apresentados. 

 

A avaliação dos trabalhos terá em consideração os critérios de 

originalidade e criatividade, correcção científica, clareza e organização 

das ideias. De acordo com a avaliação dos trabalhos, a Comissão de 

Avaliação poderá decidir pela não selecção de trabalhos, caso 

considere que nenhum dos trabalhos enviados a concurso reúne 

condições de qualidade suficiente. 

 

O concurso seleccionará em cada escalão o máximo de cinco melhores 

trabalhos. 

 

 

Art.º 8º - Resultados do concurso 

 

Os resultados do concurso serão anunciados até dia 1 de Junho de 2013 

e os vencedores serão informados por e-mail. 

 

 

Art.º 9º - Direitos de autor 

 

Os concorrentes cedem à organização do concurso ‘Um livro sobre 

evolução’ os direitos de reprodução, representação e publicação dos 

trabalhos em qualquer suporte e formato ou por qualquer meio.  

 

 

Art.º 10º - Prémios 

 

Todos os trabalhos submetidos terão direito a um diploma de 

participação, em versão digital. Caso os trabalhos sejam submetidos sob 

a responsabilidade de um professor, este também receberá um diploma. 

Caso os trabalhos sejam seleccionados para integrar o livro, o professor 

terá ainda direito a um diploma de vencedor e menção no livro. 

 

Cada vencedor será devidamente reconhecido como autor do livro 

editado no âmbito deste concurso e terá direito a uma cópia impressa da 

edição em português, assinada pelos autores convidados.  



 

A eventual entrega de outros prémios será anunciada até à data de 

divulgação dos resultados no blogue 

http://umlivrosobreevolucao.blogspot.com/.  

 

 

Art.º 11º - Cláusula de desresponsabilização 

 

As Instituições envolvidas no concurso ‘Um livro sobre evolução’ não se 

responsabilizam por quaisquer despesas realizadas pelos autores para 

a concretização dos trabalhos enviados a concurso. 

 

 

Art.º 12º - Pontos omissos 

 

Caberá à organização do concurso ‘Um livro sobre evolução’ decidir 

sobre os casos omissos neste regulamento ou dúvidas de interpretação 

relativamente ao mesmo. 

 

 

Art.º 13º - Informações adicionais 

 

Para mais informações sobre este concurso, deverão os interessados 

consultar o blogue http://umlivrosobreevolucao.blogspot.com/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



……………………………………………………………………………………..... 

 

 

Ficha individual de participação no concurso  

‘UM LIVRO SOBRE EVOLUÇÃO’ 

 

 

 

 

. Dados do participante 

 

Nome:  _______________________________________________________________ 

Data de nascimento:  _________________________________________________ 

Estabelecimento de ensino: ___________________________________________ 

Ano lectivo: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

. Dados do responsável pelo participante 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Telefone/ Telemóvel: __________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

 

Se é professor e o trabalho tiver sido elaborado em contexto escolar, 

indique por favor a escola e a disciplina:______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


