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I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O concurso tem como objetivo promover a comunicação de áreas de trabalho e tópicos 

de atualidade na área da microbiologia de uma forma concisa, clara e atrativa, através 

da apresentação de uma imagem e respetivo resumo explicativo. Esta iniciativa insere-

se nas comemorações do Dia do Microrganismo e é promovida pela Sociedade 

Portuguesa de Microbiologia (SPM). 

O concurso, que visa dar a conhecer os microrganismos e as suas capacidades, 

integra duas áreas em função do público alvo a quem se destinam as peças de 

comunicação produzidas: a. Adultos (designada GERAL) e b. Crianças (sobretudo ao 

nível do ensino básico, designada JÚNIOR). 

Os melhores trabalhos submetidos, serão publicados, após revisão editorial, num site 

específico da SPM (www.cartoonmicrobiologia.wordpress.com/).  

Estas publicações, além de visarem disseminar a cultura científica e despertar o 

interesse da população em geral por temáticas diversas no âmbito da microbiologia, 

serão um testemunho da atividade de divulgação científica dos seus autores, cada vez 

mais valorizada.  

 

II. CANDIDATOS 

O Concurso é aberto a estudantes, investigadores ou outros profissionais cujas 

atividades se relacionem com a área da microbiologia. 

 

III. CANDIDATURAS 

Apresentação, prazos e condições 

1. A data de lançamento do concurso é 30 de setembro de 2022. 

2. As candidaturas devem ser submetidas até ao dia 30 de novembro de 2022, através 

do preenchimento do formulário que será disponibilizado no site da SPM 

(www.spmicrobiologia.pt). É necessário ter uma conta google para a submissão dos 

trabalhos.  

3. A submissão das candidaturas pode ser realizada por um autor individual ou por uma 

equipa, sendo que cada participante apenas poderá apresentar uma candidatura por 

área, quer seja a nível individual ou integrado numa equipa. As contribuições de cada 

autor (conceção da ideia, execução gráfica, texto, revisão científica) deverão vir 

indicadas na ficha técnica 

4. São elegíveis temáticas em todas as especialidades da microbiologia. 

 

http://www.cartoonmicrobiologia.wordpress.com/
http://www.spmicrobiologia.pt/


 
 

 

5. As candidaturas devem ser apresentadas em língua portuguesa e devem ter 

imagem, seja fotografia, desenho, gráfico ou outra, que se faz acompanhar por um 

texto explicativo com o máximo de 1800 caracteres (contando espaços) e não havendo 

mais do que 3 parágrafos no total (separados por uma linha em branco).  

 

6. Os trabalhos deverão conter um título com não mais do que 70 caracteres (contando 

espaços) e duas palavras-chave que, em conjunto, não podem conter mais do que 50 

caracteres (contando espaços) 

 

7. As imagens devem ter o formato de 1840 pixéis de largura por 940 pixéis de altura, à 

resolução de 150 dpi (o equivalente a tamanho impresso de 33.53 x 18.29 cm). 

Recomenda-se que seja verificado o tamanho das fontes nesta resolução, evitando o 

uso excessivo de texto e texto demasiado pequeno (não devem usar tamanhos inferior 

a 14 pontos, sendo o tamanho mínimo ideal de 18 pontos). 

 

8. As imagens não podem ter logotipos ou referências institucionais, ou qualquer 

menção ao autor. Haverá uma secção no formulário (ficha técnica) onde poderá incluir 

as devidas referências institucionais. 

 

9. Os trabalhos submetidos não podem ser meramente publicidade a outras iniciativas 

no âmbito da microbiologia. 

 

10. Os trabalhos apresentados têm de ser originais utilizando textos, imagens e 

desenhos que não tenham sido publicados noutras obras. 

 

11. Os trabalhos submetidos podem utilizar programas informáticos de manipulação de 

imagem, mas os autores deverão identificar no formulário (ficha técnica) qual o 

programa utilizado. 

 

12. Os trabalhos submetidos podem utilizar material publicado e ou adaptado, desde 

que os autores possuam os direitos de imagem desse material, ou então desde que 

esse material seja de licença aberta. Esta informação deverá estar devidamente 

identificada no formulário de submissão (ficha técnica) e no termo de responsabilidade 

submetido pelo autor. Faça o download da ficha técnica aqui. 

 

13. Os trabalhos submetidos devem ser acompanhados de uma declaração assinada 

pelo autor da submissão onde declara: 

(i) “O trabalho submetido à 4ª edição do Concurso Comunicação de Ciência em 

Microbiologia promovido pela Sociedade Portuguesa de Microbiologia da autoria de 

“nomes dos autores” não foi anteriormente publicado em site, revista, livro, jornal ou 

outro meio de comunicação, e não contém elementos gráficos protegidos por direitos 

https://spmicrobiologia.files.wordpress.com/2022/09/fichatecnica2022.docx


 
 

 

de autor. Os autores, ao submeterem o trabalho ao concurso, aceitam a sua publicação 

nos sites da Sociedade Portuguesa de Microbiologia” 

(ii) e onde apresenta uma listagem dos elementos gráficos utilizados, caso 

aplicável, com um link para o sítio de internet onde os mesmos podem ser consultados; 

(iii) e onde descreve todos os softwares utilizados, caso aplicável. 

 

14. Serão excluídos os trabalhos que não cumpram com as condições listadas em 

cima.  

 

Confidencialidade 

1. É dever da SPM tratar e manter uma absoluta obrigação de confidencialidade e sigilo 

quanto a toda a informação de que venha a tomar conhecimento. 

2. A SPM obriga-se a utilizar a informação única e exclusivamente para efeitos e no 

âmbito do Concurso e a publicação, dos trabalhos selecionados, no site 

www.cartoonmicrobiologia.wordpress.com/ será objeto de aceitação explícita por parte 

dos autores, obtida no momento da submissão do trabalho. 

 

Política de confidencialidade dos dados pessoais 

1. A SPM e o Júri obrigam-se a cumprir rigorosamente o disposto na legislação 

portuguesa em matéria de tratamento de dados pessoais.  

2. Os dados pessoais recolhidos destinam-se a gerir o Concurso e não serão cedidos a 

terceiros.  

 

IV. FASES DO CONCURSO 

1. Submissão das candidaturas, via online, através do preenchimento de um Formulário 

de Candidatura, até ao dia 30 de novembro de 2022. O Formulário compreende o título 

do trabalho, nomes dos autores, instituições, descrição da imagem, figura/imagem que 

expresse de forma clara e concisa o trabalho/tema e que apresente as ideias chave 

deste, e ficha técnica. 

2. A avaliação das submissões será realizada por um Júri que fará a seriação com 

base nos critérios: pertinência do tema, originalidade, qualidade gráfica, qualidade da 

redação, eficácia de comunicação, impacto geral e qualidade científica. 

3. Sessão de atribuição do prémio, com o valor pecuniário de 500€, à comunicação 

classificada em primeiro lugar em cada uma das áreas (GERAL ou JÚNIOR) em 

dezembro de 2022 (em sessão online organizada para este fim). Serão também 

http://www.cartoonmicrobiologia.wordpress.com/


 
 

 

atribuídas até duas menções honrosas (no valor de 150€) em cada área. Todos os 

concorrentes admitidos ao Concurso receberão um diploma de participação. 

 

V. CONSELHO EDITORIAL E JÚRI 

1. Haverá um Conselho Editorial, nomeado pela Direção da SPM, constituído por 

elementos de reconhecido mérito na área da microbiologia. Este conselho fará a 

avaliação da qualidade científica e comunicacional das comunicações e fará sugestões 

de revisão necessárias para publicação.  

2. O Júri, também nomeado pela SPM, integrará membros do Conselho Editorial e 

especialistas em comunicação. Nas categorias Júnior, o júri poderá incluir também 

crianças. O júri será dirigido pelo presidente, que terá voto de qualidade em caso de 

empate. A este júri caberá a escolha das comunicações premiadas.  

 

VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Quaisquer dúvidas respeitantes ao Concurso poderão ser esclarecidas junto da 

Organização. 

2. Se razões ponderosas assim o justificarem, a Organização poderá, em qualquer 

altura, introduzir alterações ao presente Regulamento.  

 


