
 
 
 
 
 

Concurso de comunicação científica 
« Minha pesquisa sobre o clima e o 

desenvolvimento sustentável em 180 
segundos » 

Termos e condições 

Esse concurso de comunicação científica acontecerá em duas etapas: um vídeo de 
180 segundos, em seguida uma apresentação oral, dinâmica, inovadora e pedagógica, sobre 
uma pesquisa conduzida sobre o clima/desenvolvimento sustentável. 

 Quem poderá participar ? 

1. Poderá participar qualquer pesquisador, independentemente de sua nacionalidade ou 
de sua área científica.  

2. Ser mestrando, doutorando, pós-doutorando ou pesquisador ligado a uma instituição 
de ensino superior ou organismo de pesquisa brasileiro. 

3. Os candidatos ligados a uma instituição de ensino superior ou organismo de 
pesquisa européia também poderão participar, sob reserva de morarem no Brasil 
durante o período da abertura do concurso, ou seja, de 1° de maio a 25 de setembro, 
dia da final.    

4. Conduzir uma pesquisa sobre qualquer temática ligada à mudança climática ou ao 
desenvolvimento sustentável, em qualquer área. 

5.  Estar no Brasil no momento da final (os organizadores pagarão somente os vôos 
domésticos), dia 25 de setembro de 2015. 

6. Dominar a língua portuguesa, francesa ou inglesa. 

 Como  participar ? 

O concurso « Minha pesquisa sobre o clima e o desenvolvimento sustentável em 180 
segundos»  acontecerá em duas fases: os vencedores da pré-seleção virtual serão 
classificados para a final presencial dia 25 de setembro no Rio de Janeiro. 

A. A pré-seleção virtual: 

1. Cada participante deverá realizar um vídeo apresentando sua pesquisa. O vídeo não 
deve durar mais que 3 minutos. O estilo e os equipamentos usados para a realização 
do vídeo serão de livre escolha dos participantes.  

2. O enquadramento deverá de maneira clara mostrar o candidato apresentando a sua 
pesquisa. Somente o vídeo de animação não será considerado.  

3. Cada participante deve preencher o formulário de inscrição on-line disponível aqui       
(http://goo.gl/forms/lHp6t5XUSv). 

http://goo.gl/forms/lHp6t5XUSv
http://goo.gl/forms/lHp6t5XUSv
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Ele terá a opção de enviar o vídeo para a plataforma drop-it-to-me 
(http://www.dropitto.me/EURAXESSLinksBrazil, senha caravanadoclima), enviá-lo por 
e-mail a scac-stu.brasilia-amba@diplomatie.gouv.fr ou enviar um link do YouTube. 
 
A entrega dos vídeos será possível de 1° de maio às 12h até 15 de julho de 2015 a 
meia noite.   

Os organizadores do concurso isentam-se de qualquer responsabilidade em caso de 
vídeos ilegíveis, troncados, que apresentem um defeito de leitura ou cujo carregamento na 
plataforma for incompleto.  

 O vídeo deve respeitar as seguintes características: 

1. Não ultrapassar 180 segundos. 
2. Ser feito em francês ou inglês ou português. 
3.  Nele deve aparecer somente a pessoa que apresentará a pesquisa no dia da final do 

concurso.  
4. Iniciar indicando o nome do candidato, seu estatuto, sua instituição de 

acolhida/instituição à qual está ligado e o tema da pesquisa. 
5. Ser uma versão sintética da apresentação oral que será realizada por ocasião da final 

no dia 25 de setembro de 2015 no Rio de Janeiro. 

 

A pré-seleção virtual será efetuada por um júri composto de 5 membros. O júri 
selecionará 5 vídeos finalistas dentre os vídeos submetidos antes da data limite.  

Os vídeos submetidos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

1. Esforço de vulgarização de uma problemática científica junto ao grande público 
2. Clareza, originalidade e dinamismo da apresentação,  
3. Respeito do formato de comunicação científica: 3 minutos. 

A qualidade da produção (qualidade da imagem, qualidade do suporte material ou 
equipamento...) não será um critério de seleção, sob reserva de que a resolução, luz e a 
qualidade do som permitam uma compreensão clara do assunto. Conseqüentemente, as 
tomadas de vídeo com smartphones, webcams ou outros aparelhos serão aceitas. 

O resultado da pré-seleção ou não do candidato será comunicada a cada participante via 
correios entre os dias 25 e 30 de julho. A lista dos 5 finalistas será divulgada pelos 
organizadores do concurso através dos meios de comunicação. A decisão do júri é 
irrevogável, nenhuma reclamação será aceita. 

 
Todos os candidatos receberão um certificado de participação ao concurso 
 
Os 10 melhores vídeos serão publicados no Canal Youtube da Embaixada da França no 

Brasil. 

http://www.dropitto.me/EURAXESSLinksBrazil
mailto:scac-stu.brasilia-amba@diplomatie.gouv.fr
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B. A final 

Os 5 finalistas concorrerão por ocasião da final do concurso «Minha pesquisa sobre o 
clima e o desenvolvimento sustentável em 180 segundos» que será realizado no Rio de 
Janeiro em 25 de setembro de 2015. Para os candidatos não residentes no Rio de Janeiro, um 
vôo doméstico ida e volta e uma noite de hotel serão  pagos pelos organizadores. 

Os 5 finalistas deverão fazer uma apresentação oral diante do mesmo júri da pré-
seleção virtual composto de 5 membros, bem como diante de um público não especializado. 

Durante a final, o vídeo de pré-seleção de cada finalista será projetado, em seguida 
cada finalista fará uma apresentação oral presencial de 10 minutos em frente do mesmo júri 
composto de 5 membros do que aquele da pré-seleção virtual. Essa apresentação permetirá-
lo desenvolver seu tema de pesquisa  ou uma parte de seu tema e poderá eventualmente 
responder a algumas perguntas do júri. 

Cada apresentação oral presencial deverá respeitar as seguintes características: 

1. Ser efetuado por somente uma pessoa. 
2. Ser apresentado em português, francês ou inglês. 
3. Nao exceder 10 minutos. 
4. As apresentações podem apoiar-se em qualquer mídia disponível (vídeo, etc.). O 

apoio pelo material científico pode ser considerado se as regras de segurança do 
local de acolhida forem respeitadas. 

As apresentações orais dos 5 finalistas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: 

1. Esforço de vulgarização de uma problemática científica junto ao grande público  
2. Clareza, originalidade e dinamismo da apresentação. 
3. Respeito do formato imposto 

 Ao participar do concurso «Minha pesquisa sobre o clima e o desenvolvimento 
sustentável em 180 segundos», os candidatos autorizam a utilização de sua imagem e de sua 
produção vídeo pelos organizadores somente no âmbito da valorização do evento e das 
eventuais próximas edições do concurso. 

 Os prêmios dados 

Um prêmio será entregue a cada um dos 5 finalistas  

Os três primeiros prêmios são os seguintes, os finalistas escolherão em função de sua 
classificação final, a prioridade da escolha será dada ao ganhador.  

1. Estada em Paris para participar da Conference of Youth organizada por CliMates na 
seqüência da COP 21 em Paris que propõe formações e mesas redondas abordando 
as diferentes problemáticas ligadas ao clima.  O ganhador terá a oportunidade de 
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apresentar sua pesquisa.  (consultar conjunto de modalidades de aplicação junto à 
Embaixada da França no Brasil e de CliMates). 

2. Convite para participar de uma expedição ou de um seminário de pesquisa com uma 
equipe do CIRAD (consultar as modalidades de aplicação diretamente com o CIRAD). 

3.  Convite para participar de uma expedição de pesquisa com uma equipe do IRD 
(consultar as modalidades de aplicação junto ao IRD).  

O ganhador terá também a oportunidade de participar da final do concurso EURAXESS 
Science Slam 2015 organizado pela EURAXESS Links Brasil  no mês de outubro de 2015. 

Os finalistas que ficarem nos 4° e 5° lugares terão direito a uma assinatura de uma revista 
física ou virtual, ou a uma base de dados, no limite de 300,00 reais cada (consultar as 
modalidades de aplicação junto à Embaixada da França no Brasil).  

Por fim, os autores dos 10 melhores vídeos terão direito a acessar “Culturethèque”, 
biblioteca de mídia digital do Instituto Francês, onde muitos recursos estão disponíveis. 

 Propriedade intelectual e desclassificação 

Participando do concurso «Minha pesquisa sobre o clima e o desenvolvimento 
sustentável em 180 segundos» os candidatos declaram que possuem os direitos de 
propriedade intelectual sobre os trabalhos de pesquisa apresentados. As participações 
abusivas e que não respeitarem as regras de propriedade intelectual serão desclassificadas.  

 


