"3 minutos, 1 slide ..., a TUA tese! / 2020”

REGULAMENTO

ÂMBITO

"3 minutos, 1 slide ..., a TUA tese!” é uma competição patrocinada pelo Instituto Coordenador da
Investigação (ICI) da UBI, no âmbito do protocolo de mecenato estabelecido com o Banco SantanderTotta. É dirigida aos estudantes de 3º ciclo da UBI, com o objetivo de apresentarem, em 3 minutos, um
projeto de investigação, que:
i) se enquadre nos seus estudos de doutoramento;
ii) explore o potencial de aplicação empresarial.
Podem participar todos os alunos de doutoramento, inscritos em qualquer um dos 3ºs ciclos da UBI e
cujo trabalho de investigação decorra no âmbito de uma das Unidades de Investigação integradas no
ICI.
O evento decorrerá durante o dia 26 de novembro de 2020, com início às 14h30, no Anfiteatro das
Sessões Solenes (Rua Marquês de Ávila e Bolama).

NORMAS
1. Será permitido apenas um slide em PowerPoint ou software equivalente, sem recurso a animações,
a elementos audiovisuais ou a qualquer outro adereço adicional (por exemplo, instrumentos musicais,
equipamentos de laboratório);
2. As apresentações terão um tempo de duração máximo de 3 minutos, sendo desclassificadas aquelas
que os ultrapassem;
3. As apresentações deverão ser orais e presenciais, não sendo permitidos recursos a gravações;
4. Os slides e respetiva apresentação poderão ser elaborados em Português ou Inglês;
5. Cada concorrente só pode fazer uma apresentação e esta deverá ser individual;
6. Os concorrentes que sejam ou tenham já sido bolseiros de investigação por via de apoio financeiro
do Banco Santander-Totta [de forma directa ou indirecta (através do ICI e\ou Faculdades da UBI)]
deverão incluir no seu trabalho o logotipo do banco;
7. As inscrições decorrem até dia 25 de novembro, às 17h30, para o email ici@ubi.pt;
8. Aquando da inscrição, cada um dos concorrentes deve enviar em ficheiro pdf o slide proposto, assim
como uma descrição sumária do seu trabalho (no máximo 1 folha A4, fonte Georgia, 10pt, também em
pdf);

9. As apresentações serão avaliadas por um júri que classificará, individualmente, cada um dos
Critérios de Avaliação elencados de 1-6, numa escala de 0 a 5 pontos. O resultado final será calculado
através de média aritmética.
10. Da decisão do júri não cabe recurso;
11. Serão premiados os 5 melhores projetos;
12. O presidente do júri só vota em caso de empate.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Clareza da apresentação e capacidade de justificar e defender os objetivos do trabalho;
2. Impacto do trabalho (e.g., societal e\ou suscetível de ser patenteado, recolhido e aplicado em
empresa). Recomenda-se, se aplicável, uma descrição sucinta de como o trabalho será integrado na
empresa;
3. Descrição clara e objetiva dos principais resultados (esperados) decorrentes da investigação;
4. Adaptação da apresentação e empatia com o público;
5. Uso de terminologia adequada no fornecimento de informações;
6. Postura do candidato durante a apresentação.

JÚRI
Presidente
Doutor Joaquim Paulo Serra
Vogais
Doutor André Barata Nascimento (Faculdade de Artes e Letras)
Doutor Nuno Manuel Garcia dos Santos (Faculdade de Engenharia)
Doutora Cândida Tomaz (Faculdade de Ciências)
Doutora Fani Sousa (Faculdade de Ciências da Saúde)
Doutora João José Matos Ferreira (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas)

Representante do Banco Santander

PRÉMIOS
O Instituto Coordenador da Investigação e o Banco Santander-Totta patrocinarão a atribuição de
prémios aos cinco melhores classificados, sendo que o valor dos mesmos será:
1º classificado - €300
2º classificado - €250
3º classificado - €200
4º classificado - €150
5º classificado - €100

Universidade da Beira Interior, Covilhã, 30 de outubro de 2020.

O Presidente do Instituto Coordenador da Investigação

Joaquim Paulo Serra

