Regulamento:
Concursos “Uma ideia para ler”
1.

Organização

1.1. O “Ciência 2.0”, projeto de comunicação de ciência multiplataforma,
desenvolvido na Universidade do Porto, vai organizar, com a parceria da editora
“Gradiva Publicações, S.A.”., um conjunto de 6 concursos subordinados ao tema
“Uma ideia para ler”, que se realizarão nas redes sociais online do projeto
(Facebook e Google +).
1.2. O “Ciência 2.0” tem como objetivo fundamental promover um maior diálogo
entre a ciência e a sociedade, abrindo ao público a possibilidade de participar com
conteúdos de divulgação científica. O projeto é co-financiado pelo Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Quadro de Referência
Estratégico

Nacional

(QREN)

e

do

Programa

Operacional

Fatores

de

Competitividade (COMPETE) e por fundos nacionais através da Ciência Viva.
2.

Objetivos

2.1. O lançamento dos concursos “Uma ideia para ler” tem como principal objetivo
aumentar a difusão da literatura científica entre a população utilizadora das redes
sociais online, bem como aumentar a visibilidade das redes sociais do projeto junto
desta mesma população.
3.

Funcionamento dos Concursos

3.1. Os concursos consistirão no lançamento de desafios de diversa índole aos fãs
do “Ciência 2.0” nas redes sociais do projeto (Facebook e Google +). Os vencedores
de cada concurso receberão como prémio um livro oferecido pela editora “Gradiva
Publicações, S.A.”.

4.

Destinatários

4.1. Podem participar nos concursos todos os cidadãos residentes em Portugal, bem
como cidadãos de outros países que manifestem interesse em fazê-lo. Para
efetuarem a participação terão de possuir uma conta nas seguintes redes sociais:
Facebook e Google +.
4.2. Para efeitos de envio do prémio, os vencedores são obrigados a facultarem uma
morada.
4.3. Nenhum membro do “Ciência 2.0” e da “Gradiva Publicações S.A.” poderá
participar nos seis concursos, sendo também impedidos de participarem os seus
familiares.
5.

Júris, Critérios de Seleção e Decisão dos vencedores

5.1. O júri será composto pela equipa interna do “Ciência 2.0”, à qual caberá a
decisão de eleger o vencedor de cada um dos seis concursos.
5.2. Os critérios de seleção serão definidos consoante a natureza de cada um dos
concursos, e anunciados aquando da abertura de cada um deles.
5.3. A decisão do júri é soberana e não é passível de reclamação.
6.

Datas

6.1. Os concursos terão início e fim* nas datas abaixo indicadas:

1.º concurso
2.º concurso
3.º concurso
4.º concurso
5.º concurso
6.º concurso

Data de início
14 de janeiro de 2013
18 de março de 2013
13 de maio de 2013
8 de julho de 2013
9 de setembro de 2013
11 de novembro de 2013

Data de fim
18 de fevereiro de 2013
29 de março de 2013
29 de maio de 2013
24 de julho de 2013
25 de setembro de 2013
27 de novembro de 2013

* Considera-se como data de fim dos concursos, o momento em que os vencedores
de cada concurso são notificados para o levantamento do prémio (ver ponto 7).
Lembramos que as datas de fim de cada concurso poderão ser alvo de modificações
por parte da organização.

7.

Prémios

7.1. O prémio a atribuir ao vencedor de cada concurso será um livro de divulgação
científica da coleção “Ciência Aberta”, concedido pela editora “Gradiva Publicações,
S.A.”.
7.2. Os vencedores de cada concurso serão contactados via e-mail para
fornecimento de dados pessoais: morada e telefone, para se proceder ao envio do
prémio por correio postal.
7.3. Os prémios serão enviados até 3 dias úteis após a notificação do vencedor.
8. Anúncio dos vencedores
8.1. O anúncio dos vencedores de cada concurso será realizado na data de fim do
concurso, via redes sociais (Facebook e Google +) e e-mail para o participante.

10. Contactos
	
  
10.1. Quaisquer pedidos de informação referentes aos Concursos deverão ser
dirigidos por escrito e enviados por e-mail para: assessoria@ciencia20.up.pt.

