
Bolsas Congresso SciComPt 2022
APRESENTAÇÃO

O alcance e a eficiência da comunicação de ciência foram postos à prova durante
os anos da pandemia e obrigaram os comunicadores de ciência a criarem novas
formas de interação com os seus públicos. Neste congresso, pretendemos ouvir o
que cada um destes profissionais planeou, executou e refletiu, respeitando a
diversidade de práticas e pensamento. Além disso, teremos em consideração os
dados que demonstram o que os cidadãos têm como relevante para o futuro da
comunicação de ciência.

Unidos com o mote "Pára, escuta e age: refletir no passado para construir o futuro",
é nos Açores que queremos desacelerar enquanto comunidade e, sem receio de
olhar para dentro, pensar e repensar para continuarmos a construir o futuro da
comunicação de ciência.

A SciComPt pretende não só promover a participação a nível nacional e
internacional como alargar a rede aos participantes dos países de língua
portuguesa. Não podendo suportar a participação de todos os interessados, a
SciComPt decidiu lançar, pelo segundo ano consecutivo, as Bolsas Congresso
SciComPt, destinada aos colegas de vários países, em particular dos países de
baixo rendimento nos PALOP.

Neste momento, podemos garantir 3 bolsas, que incluem viagem, alojamento,
inscrição no Congresso. Continuamos à procura de mais apoios para alargarmos o
número de selecionados.

A associação SciComPt foi criada a 18 de novembro de 2014 e tem como objetivos
a promoção da comunicação de ciência em todas as suas vertentes, a promoção do
intercâmbio entre profissionais de comunicação de ciência e a promoção da
participação informada dos cidadãos em todas as questões que envolvam a Ciência
e a Tecnologia.

A 10.ª edição do Congresso Anual de Comunicação de Ciência SciComPt decorrerá
de 11 a 13 de maio de 2022, em Lagoa, na ilha de São Miguel (Açores).



REGULAMENTO

1. Objetivo

As Bolsas Congresso SciComPt 2022 pretendem dar a oportunidade de
participação no Congresso de Comunicação de Ciência SciComPt 2022 a
comunicadores de ciência ou pessoas interessadas na área que não tenham
possibilidade para suportar o custo da viagem e alojamento em São Miguel, Açores.

O principal objetivo destas bolsas é, por isso, incentivar a presença de participantes
de países de língua oficial portuguesa dos PALOP ou Brasil, aumentando, ao
mesmo tempo, a representação de diferentes realidades num congresso que se
pretende plural e inclusivo.

2. Elegibilidade

Podem candidatar-se às Bolsas Congresso SciComPt 2022 todos os participantes
oriundos dos PALOP ou do Brasil, desde que tenham de ter submetido uma
proposta ao Congresso SciComPt 2022.

Os candidatos que sejam profissionais da comunicação de ciência verão a
candidatura à bolsa valorizada.

Os candidatos que tenham as propostas aceites, mas não consigam bolsa ou forma
de se deslocar aos Açores poderão fazer uma apresentação digital do seu trabalho
(com oferta da taxa de inscrição no congresso).

3. Submissão de candidaturas

A candidatura às Bolsas Congresso SciComPt 2022 é feita individualmente,
preenchendo este link ou através do envio de um e-mail para congresso@scicom.pt,
com o assunto: “Candidatura a Bolsas Congresso SciComPt 2022”, com os
elementos abaixo indicados.

https://forms.gle/bWNHN8jEuGc2AUPq9
mailto:congresso@scicom.pt


A candidatura deverá ser submetida até às 23h00 (GMT) do dia 6 de março de
2022 com os seguintes elementos obrigatórios:

a) Nome do candidato;
b) Endereço de e-mail;
c) Instituição/organização;
d) Profissão;
e) É profissional de comunicação de ciência? (Sim/Não);
f) País onde se encontra?

i) País a partir do qual fará a viagem?
g) Resumo submetido? (Sim/Não);
h) Título do resumo submetido;
i) Justificação (máximo 400 palavras): Descreva o seu interesse no Congresso

SciComPt 2022, quais os benefícios pela participação no congresso que
prevê para si, ou para a sua organização, e qual a experiência que já tem na
área.

j) Prevê ter apoio de outra entidade para participar no Congresso SciComPt
2022?

4. Processo de análise de candidaturas

A avaliação da elegibilidade dos candidatos será feita pela Comissão Organizadora
do Congresso SciComPt 2022, de acordo com os critérios definidos no ponto 2
deste regulamento e a informação enviada pelos candidatos de acordo com as
normas definidas no ponto 3 do mesmo.

As candidaturas serão avaliadas pelo júri através da atribuição de pontuação a um
conjunto de critérios — até um máximo de 10 pontos.



Critérios de avaliação:
a) País (2 a 4 pontos) de acordo com:

i) País de Língua Oficial Portuguesa que, segundo o Banco Mundial
(https://data.worldbank.org/country), têm nível de rendimento:

Nível de rendimento País(es) Pontos

Baixo Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique

4 pontos

Médio-baixo Angola, São Tomé e Príncipe,
Cabo Verde

3 pontos

Médio-alto Brasil 2 pontos

b) Resumo:
i) Submetido, com mais do que um autor (2 pontos);
ii) Submetido, com um único autor (1 ponto);
iii) Não submetido (0 pontos).

c) Profissional de Comunicação de Ciência:
i) A tempo inteiro (2 pontos);
ii) A tempo parcial (1 ponto);
iii) Não.

d) Descrição do interesse demonstrado no Congresso SciComPt 2022 e
exemplos de trabalhos (0 a 2 pontos).

As candidaturas serão seriadas por ordem decrescente da pontuação total
resultante da avaliação do júri, sendo selecionados tantos candidatos quantas as
bolsas disponíveis, a partir dos candidatos com maior pontuação.

5. Júri

O júri das Bolsas Congresso SciComPt 2022 será constituído por número ímpar de
elementos, pelo menos três, de acordo com a seguinte distribuição: um membro da
Comissão Organizadora local do congresso, um membro do dos órgãos sociais da
SciComPt e um (ou mais) associado da Rede SciComPt convidado para este efeito.

O júri é soberano e as decisões não são passíveis de recurso.

https://data.worldbank.org/country


Em caso de empate, o júri poderá usar outros critérios para o desempate das
candidaturas (desde que identificados claramente no anúncio dos resultados), como
se a submissão ao congresso foi aprovada, se existe uma ligação prévia com a
Ciência desenvolvida nos Açores ou programas de comunicação de ciência no
arquipélago ou outros.

6. Comunicação de resultados

A comunicação dos resultados do concurso será efetuada individualmente, por
e-mail, a todos os candidatos, selecionados nos 2 dias úteis seguintes à decisão do
júri. Os candidatos não selecionados serão também notificados após a decisão do
júri.

Os candidatos considerados não elegíveis de acordo com os critérios definidos no
ponto 2 deste regulamento, serão notificados por e-mail pela Comissão
Organizadora do Congresso SciComPt 2022, até uma semana após o prazo limite
de candidatura.

A lista com a seriação dos candidatos elegíveis será tornada pública no site da
associação: http://scicom.pt/.

7. Prazos

Submissão: até 23h00 (GMT), 6 de março de 2022
Comunicação dos resultados: até 21 de março de 2022

8. Tratamento de dados

As informações fornecidas pelos candidatos serão registadas dentro dos limites
estritamente necessários para assegurar a sua participação na candidatura às
Bolsas Congresso SciComPt.

A Rede SciComPt é responsável pela recolha e tratamento dos dados ao abrigo da
Lei n.º 58/2019.

Pode solicitar a correção ou eliminação dos seus dados em qualquer momento,
através do e-mail: info@scicom.pt.

http://scicom.pt/
mailto:info@scicom.pt

