
 
 

  
  

 

 

Regulamento do concurso “Rock the Elements – the challenge” 
 

 

Artigo 1.º 

Enquadramento 

1. A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-

NOVA) dinamiza o concurso “Rock the Elements – the challenge” no âmbito da 

comemoração dos 150 anos da Tabela Periódica. Este concurso tem como objectivo 

promover o interesse pelo conhecimento científico, em particular pelos Elementos 

Químicos,e estimular o aparecimento de talentos na área das Ciências, Tecnologias e 

Comunicação. 

2. Neste concurso pretende-se que os participantes elaborem um vídeo de 

divulgação científica de 1,5 minutos a 3,0 minutos, sobre o(s) Elemento(s) Químico(s) 

e/ou sobre a Tabela Periódica. Este vídeo poderá contemplar música, animação, 



 
imagens, mímica, videografismo ou outros, de acordo com a criatividade dos 

participantes.  

3. O conteúdo do vídeo poderá focar-se num ou vários elementos químicos, ter 

uma abordagem histórica, mencionar uma ou várias aplicações/propriedades dos 

elementos químicos, ou outros, de acordo com a criatividade dos participantes. 

  

Artigo 2.º 

Destinatários 

O concurso é de âmbito nacional e, nesta edição, está aberto ao público em geral. 

  

Artigo 3.º 

Como participar 

1. São admitidos a concurso vídeos realizados individualmente ou em grupo (sem limite 

de participantes), na temática da Tabela Periódica e/ou dos Elementos Químicos.  

2. Só serão admitidos a concurso os vídeos cujo conteúdo seja de caráter científico. 

3. Só serão admitidos a concurso os vídeos com a duração mínima de 1,5 minutos e 

máxima de 3 minutos, gravados em formato MPEG4.   

4. No final do vídeo deverá constar o nome dos participantes. 

5. Os vídeos deverão ser enviados até dia 17 de Maio de 2019. 

6. Os vídeos admitidos a concurso ficarão disponíveis para utilização livre. 

 



 
Artigo 4.º 

Organização do concurso 

1. O Concurso “Rock the Elements – the challenge” da FCT-NOVA realiza-se numa 

única fase: 

Cada candidato deverá submeter o seu vídeo através de uma plataforma digital 

(exemplo: Youtube, Vimeo, Dropbox, Google Drive) e o respectivo link submetido no 

formulário do concurso “Rock the Elements – the challenge” da FCT-NOVA 

https://questionarios.fct.unl.pt/667688. 

 

2. Após a avaliação dos trabalhos, nos moldes previstos no Artigo 5.º do presente 

Regulamento, haverá uma sessão final pública de entrada livre intitulada “O Festival dos 

Elementos”, no Campus da FCT-NOVA, no dia 5 de Junho de 2019, onde serão 

divulgados os cinco primeiros classificados. Para mais informações ver o programa do 

evento em https://eventos.fct.unl.pt/international-year-periodic-table-2019/pages/festival-

dos-elementos) 

3. A organização do concurso “Rock the Elements – the challenge” reserva-se o direito 

de acrescentar no final de cada vídeo o logotipo do concurso e apoios para posterior 

divulgação. 

  

Artigo 5.º 

Avaliação 

1. A admissão e avaliação dos vídeos será realizada por um júri independente, 

constituído por um painel de cientistas e/ou comunicadores de ciência:  



 
- Teresa Sequeira Carlos, Comunicação de Ciência, FCT-NOVA; 

- Tiago Ganhão, Cinemateca de Lisboa; 

- Leonel Alegre, Professor Auxiliar da Universidade Évora; 

- Pedro Ferreira, Education and Public Engagement Manager - Biochemical 

Society, London; Vencedor do Prémio FameLab Internacional; 

- Carlos Romão, Professor Catedrático da ITQB-NOVA; 

 

2. Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes parâmetros: 

i) Criatividade e originalidade; 

ii) Divulgação de conhecimento científico nesta temática;  

iii) Rigor e clareza do conteúdo do vídeo. 

3. O júri pode deliberar a não atribuição dos prémios caso entenda que os trabalhos 

submetidos não apresentam um nível de qualidade adequado. 

4. As decisões do júri são soberanas, não havendo possibilidade de pedido de recurso 

das decisões do júri. 

  

Artigo 6.º 

Prémios 

1. Serão atribuídos prémios aos vídeos vencedores até ao terceiro classificado:  

- O primeiro classificado receberá um prémio de € 200.00 (duzentos euros); 

- O segundo classificado receberá um cartão Fnac no valor de € 75.00 (setenta e 

cinco euros); 



 
- O terceiro classificado receberá um cartão Fnac no valor de € 50.00 (cinquenta 

euros); 

2. Serão, ainda, atribuídas menções honrosas não pecuniárias aos quarto e quinto 

classificados. 

Artigo 7.º 

Disposições Finais 

1. Todos os contatos com a instituição organizadora deverão ser efetuados através da 

plataforma do concurso. 

2. A participação no concurso pressupõe, por parte dos candidatos, a autorização para 

recolha de imagens (fotografia e filme) durante a sessão de entrega de prémios, bem 

como a utilização dos vídeos dos trabalhos para fins de divulgação institucional realizada 

pela FCT-NOVA.  

3. Os casos omissos, bem como o esclarecimento de dúvidas de interpretação deste 

regulamento serão analisados pela comissão organizadora, no caso de questões 

relacionadas com avaliação, pelo painel fixo do júri do concurso “Rock the Elements – 

the challenge”. 


