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Este concurso é organizado pelo CSIC – Conselho Superior de Investigações Científicas, e conta 

já com cinco edições em Espanha. A nível nacional este ano será a primeira edição, organizada 

pelo INL- Laboratório Internacional de Nanotecnologia, em Braga, com a colaboração das 

Universidades do Minho e de Aveiro, e a parceria da Porto Editora. 

O objetivo deste concurso é fomentar, na comunidade educativa, o interesse pelo mundo à escala 

nanométrica, o denominado nanomundo que, apesar do seu tamanho reduzido, é diverso e 

interessante. 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO 

 

O concurso dirige-se a alunos do 3º Ciclo e Secundário, de todas as escolas interessadas em 

Portugal Continental. 

Cada participante, individualmente, poderá apresentar, sob um pseudónimo, apenas uma obra, 

com a qual não tenha ainda participado em nenhum outro concurso.  

Os Micro e Nano-Relatos deverão ter um limite de 200 palavras (excluíndo o título), entregues em 

português.  

Poderão ser entregues textos em prosa, poesia, letras de canções, histórias de aventuras, ficção-

científica, fantasia, não há limites para a imaginação! Os únicos requisitos são a criatividade e o 

tema – Nanociência e Nanotecnologia. Qualquer texto que não se enquadre neste tema não será 

avaliado. 

A data limite para a entrega dos textos é dia 13 de abril de 2020. 

 

Todos os interesados em participar deverão aceder ao website https://inl.int/micro-nano-writing-

contest-10alamenos9/ e descarregar o documento Word com o modelo para poderem escrever a 

obra, utilizando o seu pseudónimo.  

https://inl.int/micro-nano-writing-contest-10alamenos9/
https://inl.int/micro-nano-writing-contest-10alamenos9/
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As histórias deverão ser enviadas em formato PDF, utilizando o template disponibilizado no 

mesmo website, e com o título “Pseudónimo-Titulo”, ou seja, o pseudónimo do participante e o 

título da obra, sem espaços em branco. 

 

Na mesma página web encontra-se também a ficha de inscrição, onde deverão ser preenchidos 

os dados de identificação e o pseudónimo a ser utilizado por cada participante do concurso. Uma 

vez concluído, o formulário deverá ser assinado pelo participante, um professor do centro 

educativo, e os seus pais ou representantes legais, autorizando assim a participação do menor no 

concurso, de acordo com as regras estabelecidas.  

A ficha de inscrição, depois de devidamente assinada e digitalizada em formato pdf, deverá ter o 

seguinte nome: “Pseudónimo_inscrição”, com o respetivo pseudónimo. 

Os participantes deverão enviar os dois documentos – obra e autorização – para o seguinte 

correio electrónico: communication@inl.int até às 23:59h de dia 13 de abril de 2020. 

O incumprimento de alguma destas regras, assim como qualquer tentativa de plágio levará à 

imediata desqualificação dos trabalhos enviados. 

 

Todas as obras enviadas para o concurso, ficarão sob o poder do Conselho Superior de 

Investigações Científicas (CSIC) e do Laboratório Internacional de Nanotecnologia (INL), para o 

seu uso posterior em suporte digital ou impresso. Em qualquer destes casos, o uso destas obras 

nunca será usado como forma de obter lucro, e os seus autores, bem como os centros educativos 

serão sempre citados. 

 

JURADO 

 

O jurado será composto por membros do INL, Universidade do Minho e Universidade de Aveiro, 

no âmbito dos ramos literário, comunicação, científico e de investigação. 

Se as obras não reunirem todos os requisitos enumerados neste documento, os prémios poderão 

não ser entregues. 

 

PRÉMIOS 

 

Prémios para os alunos participantes 

Serão entregues prémios mediante duas categorias:  

 Categoria A: 3º Ciclo (a partir dos 13 anos); 

mailto:communication@inl.int
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 Categoría B: Secundário 

Para cada uma das categorias serão entregues dois prémios, que consistem numa série de 

atividades (atividades desenvolvidas durante o ano corrente no INL), kit de productos do INL. Para 

além deste prémio, os vencedores terão a oportunidade de ser “Cientistas por um dia” no INL, 

usufruindo de várias experiências novas, recebendo também diplomas de vencedores. 

Os finalistas serão anunciados no dia 4 de maio de 2020. 

 

 

Prémios para os Centros Educativos 

 

Os Centros Educativos nos quais os participantes que resultarem vencedores estiverem a estudar 

irão também ser premiados.  

As turmas às quais os primeiros vencedores pertencerem irão receber um conjunto de livros à 

escolha da Porto Editora, no valor total de 300€ cada; aquelas com os segundos vencedores 

receberão um conjunto de livros à escolha da Porto Editora, no valor total de 200€ cada. 

Os livros serão escolhidos mediante um breve dossier entregue com varias opções,à exceção de 

manuais escolares e livros auxiliares de apoio escolar. 

Para além disto, todos os vencedores, juntamente com as suas turmas terão a oportunidade de 

fazer uma visita de estudo a um dos centros organizadores/colaboradores à sua escolha - 

Laboratório Internacional de Nanotecnologia, em Braga; Universidade de Aveiro; ou Universidade 

do Minho. 


