
Bolsas Congresso SciComPt 2021
APRESENTAÇÃO

A incerteza gerada pela pandemia de COVID-19 e a propagação de estratégias
coordenadas de desinformação têm sido temas incontornáveis ao longo do último
ano. Constituem, por isso, o mote para a 9.ª edição do Congresso Anual de
Comunicação de Ciência SciComPt.

A edição de 2021, à semelhança das anteriores, cumprirá também um dos principais
objetivos da Rede: a partilha de experiências e conhecimentos entre profissionais de
comunicação — investigadores e praticantes — e outros interessados nesta área.

Este ano, e aproveitando a vantagem concedida por um congresso feito
exclusivamente online, a SciComPt pretende não só aumentar a participação a nível
nacional e internacional como alargar a rede aos participantes dos países de língua
portuguesa. Para potenciar a adesão dos colegas de vários países, sobretudo de
países de baixo rendimento, a SciComPt lança as Bolsas Congresso SciComPt
2021.

A SciComPt compromete-se, desde já, com a atribuição de cinco Bolsas Congresso
SciComPt 2021 e convida outros mecenas a apoiarem esta iniciativa, financiando
mais bolsas.

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.

REGULAMENTO

1. Objetivo

As Bolsas Congresso SciComPt 2021 pretendem dar a oportunidade de
participação no Congresso de Comunicação de Ciência SciComPt 2021 a



comunicadores de ciência ou pessoas interessadas na área que não tenham
possibilidade para suportar o custo da inscrição.

O principal objetivo destas bolsas é, por isso, incentivar a presença de participantes
de países de língua oficial portuguesa de baixo rendimento, 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 2021 todos os participantes
que tenham dificuldade em cumprir o pagamento da taxa de inscrição no congresso,
quer tenham ou não um resumo submetido, mas que tenham um interesse
demonstrado no tema do congresso e/ou em alguma das áreas/práticas da
comunicação de ciência abordadas: Arte e Ciência; Ativismo; Ciência cidadã;
Comunicação Institucional; Educação formal; Educação não formal; Estratégias para
a inclusão e equidade; Exposições; Formação de comunicadores; Gestão de
projeto; Investigação; Media e Redes Sociais.

3. Submissão de candidaturas

A candidatura às Bolsas Congresso SciComPt 2021 é feita individualmente através
do envio de um e-mail para congresso@scicom.pt, com o assunto: Candidatura a
Bolsas Congresso SciComPt 2021.

A candidatura deverá ser submetida até às 23h00 (GMT) do dia 28 de maio de
2021 com os seguintes elementos obrigatórios:

a) Nome do candidato;
b) Endereço de e-mail;
c) Instituição/organização;
d) Profissão;
e) Localidade e País;
f) Resumo submetido? Sim ou Não;
g) Título do resumo submetido;
h) Se não submeteu resumo, identifique 2 áreas/práticas da comunicação de

ciência do seu interesse: Arte e Ciência; Ativismo; Ciência cidadã;
Comunicação Institucional; Educação formal; Educação não formal;
Estratégias para a inclusão e equidade; Exposições; Formação de
comunicadores; Gestão de projeto; Investigação; Media e Redes Sociais.

i) Justificação (máximo 400 palavras): Descreva o seu interesse no Congresso
SciComPt 2021, quais os benefícios pela participação no congresso que
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prevê para si, ou para a sua organização, de acordo com as áreas de
interesse mencionadas ou no resumo submetido, e justifique porque se está
a candidatar a esta bolsa.

4. Processo de análise de candidaturas

A avaliação da elegibilidade dos candidatos será feita pela Comissão Organizadora
do Congresso SciComPt 2021, 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 (0 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, Timor-Leste, São Tomé e
Príncipe, Cabo Verde

3 pontos

Médio-alto Brasil 2 pontos

Alto Portugal, Macau 1 ponto

ii) Outro País (0 pontos).

b) Resumo:
i) Submetido (1 ponto);
ii) Não submetido (0 pontos).

c) Identificação das áreas de interesse (0 a 1 ponto).

d) Descrição do interesse demonstrado no Congresso SciComPt 2021 (0 a 2
pontos).
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e) Justificação da dificuldade de pagamento da inscrição (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.

Caso o candidato selecionado para usufruir da bolsa já tenha pago a inscrição no
congresso, haverá devolução do exato valor pago.

5. Júri

O júri das Bolsas Congresso SciComPt 2021 será constituído por número ímpar de
elementos, pelo menos três, de acordo com a seguinte distribuição: um membro da
Comissão Organizadora do congresso, um (ou dois) associado da Rede SciComPt
convidado para este efeito, e um membro por cada entidade patrocinadora da bolsa
(além da SciComPt).

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

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 2021, 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), 28 de maio de 2021
Comunicação dos resultados: até 14 de junho de 2021

http://scicom.pt/


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.
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