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Famelab

Ciências recebe primeira eliminatória
regional do concurso de comunicação de
ciência

Candidaturas abertas entre 15 de janeiro e 3 de fevereiro

11-01-2018

Fonte  Cedida por Rúben Oliveira

Ciências será o palco de uma eliminatória regional do Famelab 2018, um dos maiores concursos internacionais de
comunicação de ciência

A eliminatória do Famelab - um dos maiores concursos internacionais de comunicação de
ciência -, realiza-se na Faculdade de Ciências no dia 17 de fevereiro, no grande auditório, às
15h30.

Para participarem os candidatos devem enviar as suas candidaturas entre os dias 15 de
janeiro e 3 de fevereiro. A candidatura é feita através do envio de um vídeo da
apresentação.

O tema é escolhido pelo candidato e a apresentação tem uma duração máxima de três
minutos. Os candidatos podem usar adereços.

As melhores candidaturas passam à etapa
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O concurso é aberto a qualquer
pessoa com idade igual ou
superior a 18 anos, que “trabalhe
ou estude nas áreas de ciências,
tecnologia, engenharia ou
matemática”.

Ciências ULisboa FameLab Comunicação de Ciência

seguinte do concurso. A primeira apresentação ao
vivo acontece na eliminatória regional e pode ser
apenas o início de uma caminhada que só para no
Reino Unido. Desta eliminatória regional saem
alguns semifinalistas que vão lutar por um lugar na
final nacional, em abril deste ano. Os finalistas têm
assegurada a participação numa masterclass de
comunicação de ciência, com a duração de dois
dias, antes de se apresentarem na grande final nacional, que se realiza em abril de 2018. O
vencedor nacional representará Portugal na final internacional, que se realiza durante o
Cheltenham Science Festival, no Reino Unido, em junho.

Na edição do ano passado, foram quatro os alunos com afiliação a Ciências que
conseguiram o apuramento para a grande final nacional. Andreia Maia, do mestrado em
Biologia Molecular e Genética; Helena Calhau, da licenciatura em Física; Hugo Bettencourt,
do mestrado integrado em Engenharia Biomédica e Biofísica; e Rúben Oliveira, do mestrado
em Biologia da Conservação. 
Em 2016, a ex-aluna de Bioquímica Ana Armada-Moreira foi a vencedora do concurso. 
Na edição de 2014 a vitória da edição nacional foi de Marta Santos, atualmente a colaborar
com o Ce3c.

Saber mais: Como concorrer? | Regulamento  |  Candidatura  |  Como funciona o
Famelab? | Site oficial do Famelab Portugal

Texto por
ACI Ciências

Email de Contacto
info.ciencias@ciencias.ulisboa.pt

Tags
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“Para que a boa ciência tenha impacto é necessário saber comunicá-la”
“Todos temos algo para ensinar”
“Foi uma experiência cinco estrelas que me ajudou imenso”
“É nosso dever informar a sociedade dos progressos científicos”
Estudantes de Ciências participam no concurso de comunicação de ciência
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