Regulamento

1. A Escola de Ciências da Universidade do Minho lança o concurso de
desenho “O dia-a-dia de um cientista” em que podem participar todas as
crianças a frequentar o ensino pré-escolar ou o 1º ciclo do ensino básico no
distrito de Braga.

2. O concurso está dividido em duas categorias: pré-escolar e 1º ciclo.

3. O concurso consiste em fazer um desenho (numa folha A4) que ilustre como
os participantes imaginam que é o dia-a-dia de um cientista.

4. São aceites participações individuais ou em grupo (máximo 3 elementos).

5. Cada concorrente (individual ou grupo) só se pode candidatar com um único
desenho.

6. O concurso termina a 30 de junho de 2017. Participações enviadas após
essa data não serão consideradas.

7. Os trabalhos serão avaliados por um júri composto por elementos
associados ao projeto SCILIFE – Science in Everyday Life/ Ciência no dia-adia.

8. Aos melhores desenhos selecionados pelo júri em cada categoria serão
oferecidos prémios.

9. Os vencedores serão contactados no início de setembro.

10. Todos os desenhos recebidos serão expostos durante a Noite Europeia
dos Investigadores, que se realizará em Braga (em local a definir) no dia 29
de setembro de 2017, entre as 16h e as 24h.

11. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá durante a Noite Europeia
dos Investigadores (dia 29 de setembro), em hora a combinar.

12. Os trabalhos deverão ser entregues em envelope fechado (A4),
acompanhados obrigatoriamente dos seguintes elementos: categoria / nome
do(s) participante(s) / idade(s) / Escola / nome do professor / telefone da
escola + nome, telefone e/ou e-mail do(s) encarregado(s) de educação.

13. O envelope poderá ser entregue presencialmente na Escola de Ciências da
Universidade do Minho, ou enviado por correio para a seguinte morada:

Universidade do Minho
Escola de Ciências
Concurso "O dia-a-dia de um cientista”
Campus de Gualtar
4710-057 Braga

Contactos para o esclarecimento de dúvidas:
sec@ecum.uminho.pt
253601531 / 253604390

