
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Regulamento do Concurso "Dar Win" 

Dê uma boa ideia e vença este desafio! 
 
 
 

 

 
 O Departamento de Biologia da Universidade do Minho, no ano em que se 
cumprem os 200 anos do nascimento de Charles Darwin e os 150 da publicação da sua 
obra The Origin of Species..., comemora estas datas através da organização de um 
programa de actividades inseridas no projecto ”Darwin à moda D`UMinho” e do qual 
fazem parte, entre outros, palestras, exposições, tertúlias e o concurso ”Dar Win”. 
  

Com o lançamento deste concurso, a equipa do projecto ”Darwin à moda 
D`UMinho” pretende que se reflicta sobre as ideias legadas por Darwin, bem como 
sobre comportamentos desajustados potenciadores dos problemas ambientais com que 
hoje se depara a Humanidade. É urgente repensar e reprogramar comportamentos, 
tornando as acções de reciclagem de materiais, utilização de energias sustentáveis e 
gestão racional de recursos condutas diárias e universais. Assim, desafiam-se todos os 
alunos universitários do país a redigir um texto subordinado a estas temáticas e que 
serão posteriormente divulgados através da actuação de grupos culturais da UM 
parceiros deste projecto. 
 

 

 
2.1. Desafiar os jovens adultos de hoje e pais de amanhã a abordar as temáticas referidas (ver 1.), 
através da actividade introspectiva de escrita. Para o efeito, deverão redigir a letra para uma canção 
ou um texto para sketch humorístico. 

2.2. Informar e alertar a sociedade em geral para estes mesmos temas, disseminando 
essa mensagem de uma forma lúdica e apelativa. Os trabalhos seleccionados serão 
interpretados pela Tuna Académica ou pelo Grupo de Jogralhos, dependendo do seu formato 
(letra para canção ou texto para sketch humorístico, respectivamente).  

 

1.Âmbito 

2.Objectivos 

 

 

 



 
 

 

 
3.1. O concurso está aberto a toda a comunidade discente que, no ano lectivo 
2008/2009 ou à data de encerramento do concurso, frequente os estabelecimentos de 
Ensino Superior nacionais. 

3.2. Os membros e colaboradores do projecto ”Darwin à moda D´ UMinho” estão 
impedidos de participar no concurso. 

 4.1. Serão admitidos a concurso todos os trabalhos enviados em envelope fechado 
entre 30 de Junho e 15 de Outubro (faz prova o carimbo dos CTT), simultaneamente 
em suporte de papel e suporte digital.  

 

 

4.2. Os trabalhos deverão ser acompanhados da ficha de inscrição devidamente 
preenchida (em anexo) e enviados por correio para concurso ”Dar Win” - Projecto 
Darwin à moda D´UMinho , Departamento de Biologia, Escola de Ciências, 
Universidade do Minho, Campus  de Gualtar, 4710-057 Braga. 

4.3. Serão admitidas candidaturas individuais ou colectivas devendo, neste último 
caso, a ficha de inscrição ser preenchida pelo líder de equipa.  

4.4. Cada participante poderá concorrer com mais do que um trabalho.  

4.5. Os trabalhos a concurso deverão ser inéditos e obedecer a um dos seguintes 
formatos:  

a) letra de canção, em verso, composta por pelo menos dez estrofes de número de 
versos não condicionado,   

b) texto para sketch humorístico, em verso, composto por pelo menos dez estrofes de 
número de versos não condicionado.   

4.6. Na avaliação dos trabalhos serão tidos em conta, para além do respeito pela 
temática proposta e pelo formato pretendido, os seguintes critérios avaliados numa 
escala de 0 a 5: criatividade, originalidade, objectividade/clareza do(s) conceito(s) 
abordado(s), correcção científica e impacto/atractividade.  

4.7. A detecção de plágio nas obras submetidas a concurso implicará a sua exclusão 
imediata, bem como de todos os outros trabalhos eventualmente submetidos pelo 
mesmo autor. 

 

  

5.1. O prémio a atribuir será constituído por um computador portátil para um trabalho 
seleccionado em cada modalidade a concurso (ver 4.5.).  

5.2 . Poderão ser ainda atribuídas Menções Honrosas, não pecuniárias, aos trabalhos 
que manifestamente apresentem índices de criatividade e oportunidade relevantes.  

3.Destinatários 

5.Prémio 

4.Condições Gerais de Participação 



 
 

5.3. Os autores premiados serão contactados via e-mail e a entrega dos prémios terá 
lugar em sessão pública no dia 24 de Novembro de 2009, no Museu D. Diogo de Sousa 
– Braga.  

5.4. Os trabalhos premiados serão apresentados publicamente no dia 24 de Novembro, 
no Museu D. Diogo de Sousa – Braga, através da actuação dos grupos culturais da UM 
parceiros do projecto. 

 

 

 

6.1. Os trabalhos concorrentes serão avaliados por um Júri de cinco elementos afectos 
ao projecto e do qual farão parte: três membros do Departamento de Biologia, um 
membro dos grupos culturais parceiros - consoante o formato em causa - e um 
elemento de outra escola da Universidade do Minho - IEC (Instituto de Estudos da 
Criança) ou IEP (Instituto de Educação e Psicologia), dependendo também da versão 
do texto.  

6.2. O Júri pode deliberar a não atribuição dos prémios caso entenda que os trabalhos 
não reúnem os padrões de qualidade exigidos.  

6.3. As decisões do Júri serão tomadas por maioria e delas não caberá recurso. 

 

 

 

 7.1. A comissão organizadora garante a confidencialidade de todo o processo 
(incluindo dos dados pessoais fornecidos), bem como o anonimato dos concorrentes 
que não vierem a ser premiados.  

7.2. Os documentos e ficheiros entregues no âmbito da candidatura não serão 
devolvidos aos respectivos autores.  

7.3. A comissão organizadora reserva-se o direito de divulgar e promover os trabalhos 
seleccionados junto da comunicação social e outras instâncias, pelo que os respectivos 
autores deverão autorizar a sua exibição pública e divulgação.  

7.4. A comissão organizadora não se responsabiliza por eventuais plágios ou pelo uso 
indevido de textos de terceiros, nem por qualquer dano ou extravio inerente ao 
processo de envio das candidaturas.  

7.5. A participação no concurso ”Dar Win” implica a incondicional e integral 
aceitação de todos os pontos constantes do presente Regulamento.  

7.6. Este regulamento pode ser revisto a qualquer altura pela comissão organizadora, 
que se reserva o direito de ponderar e decidir sobre questões omissas, ou outras.       

 

7.Disposições Finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Júri 

 

 



 
 

 

 

1ª FASE  - Abertura (29 de Junho)  

2ª FASE  - Recepção de candidaturas (30 Junho a 15 de Outubro)  

3ª FASE  - Selecção de candidaturas (16 a 31 de Outubro)  

4ª FASE  - Notificação dos vencedores (2 a 6 de Novembro)  

5ª FASE  - Entrega dos prémios e apresentação das obras seleccionadas (24 de 
Novembro)  

 

 

Alexandra Nobre (coord)     anobre@bio.uminho.pt   telef: 253601540  

Cristina Aguiar      cristina.aguiar@bio.uminho.pt telef: 253601513 

Isabel Mina       icapmina@bio.uminho.pt  telef: 253604049 

 
 
Cuncurso Dar Win  – Projecto Darwin à moda D´UMinho 
Departamento de Biologia, Escola de Ciências , 
Universidade do Minho, Campus  de Gualtar, 4710-057 BRAGA 

fax:  253678980.  
 

 

 

 

Fases do Concurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


