REGULAMENTO CONCURSO DE IDEIAS PARA REVISTA DE DIVULGAÇÂO DO CENTRO
DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EGAS MONIZ (CiiEM)
Preâmbulo
O Centro de Investigação Multidisciplinar Egas Moniz (CiiEM) está a desenvolver uma
revista de divulgação da sua atividade.
Disposições Gerais
Este concurso tem como objetivo selecionar nome da revista de divulgação do Centro
de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz (CiiEM).
Concorrentes
O concurso é aberto a todos os elementos da comunidade académica Egas Moniz
(incluem-se docentes, discentes e colaboradores);
Os concorrentes individuais, ou equipas concorrentes, doravante designados como
“concorrentes”, poderão apresentar até três (3) propostas;
Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos, garantindo a sua
autoria e assumindo toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros
no que diz respeito a direitos de autor e direitos conexos;
Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente
regulamento.
Características das propostas
Os trabalhos submetidos a concurso deverão contemplar os seguintes elementos:
a) Apresentação do nome da revista e memória descritiva do trabalho, num
máximo de 1000 carateres, onde se descreva sucintamente o conceito
desenvolvido;
b) O nome da revista ou acrónimo para divulgação deverá ter em conta o seu
impacto e conter o menor número de palavras possível;
c) Poderão ser apresentadas até três (3) propostas por cada concorrente;
d) Se possível deverá ser dado enfoque à ligação do CiiEM ao desenvolvimento
científico, académico e social;
e) A identificação das propostas deverá ser feita através de um código
alfanumérico, a escolher pelo concorrente, composto por 6 caracteres não
ordenados, o qual deverá constar no canto inferior direito da proposta;
f) Não poderão conter qualquer elemento que identifique o concorrente.
Envio das propostas
a) As propostas deverão ser entregues em formato papel, tamanho A4 e margens
normais, identificado exclusivamente no exterior com a letra E e o código
escolhido.
b) Os dados pessoais do concorrente, onde se inclui, nome, morada, contactos e
relação com a Egas Moniz deverão ser colocados num segundo envelope, com a
letra M e o código escolhido pelo concorrente, sendo igualmente selado;

c) Ambos os envelopes deverão ser colocados num outro envelope, onde apenas
esteja indicado “concurso_nome_revista” e selado;
d) o envelope final, deverá ser entregue pessoalmente, selado, no observatório
do Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz, ao cuidado da Dra.
Inês Gomes.
e) o prazo de entrega termina no dia 15 de janeiro de 2019.
f) Não serão aceites candidaturas submetidas via correio eletrónico.
Avaliação das propostas
Os trabalhos serão avaliados por um júri de 5 elementos, incluindo o Presidente
da Egas Moniz CRL e do CiiEM e o Diretor Executivo do CiiEM.
compete ao júri a abertura das propostas recebidas, a verificação da sua conformidade
com os requisitos e regulamento do concurso.
a) a metodologia de seleção será determinada atendendo aos seguintes critérios:
b) adequação à identidade corporativa da Egas Moniz;
c) criatividade
d) das decisões do júri e comissão organizadora não haverá recurso nem
reclamação.
Direitos de propriedade
Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder à Egas Moniz, Crl, enquanto
entidade instituidora do CiiEM os direitos de propriedade dos trabalhos selecionados
ao trabalho vencedor será dado o uso que a Egas Moniz, Crl entender por conveniente;
as propostas não admitidas a concurso poderão ser devolvidas aos seus autores
mediante pedido expresso e por escrito, no prazo de 15 dias úteis após receção do
pedido de devolução através do e-mail: inesgomes.ciiem@egasmoniz.edu.pt
Publicação de resultados
Os resultados do concurso serão publicados até 10 dias após o encerramento das
candidaturas, passando a estar disponíveis online, no sítio da Egas Moniz, Crl e nas
redes sociais.
Benefícios
A memória descritiva do trabalho será publicada no primeiro número da revista e
haverá um reconhecimento público aos vencedores do concurso.

