Bases
Com o objectivo de sensibilizar para a Sustentabilidade nas áreas da interacção mar/terra/populações humanas nos sistemas costeiros e para o
desafio constituído pelas alterações climáticas,
o Campus do Mar convoca o Congresso Juvenil Internacional OCEANTICA 2014, destinado a
estudantes a partir do 6º ano do Ensino Básico e
do Ensino Secundário (com idade superior a 12
anos) ou do Ensino Técnico Profissional e Universitário (com idade superior a 18 anos).
Um júri, composto por professores, investigadores e divulgadores científicos, avaliará os trabalhos apresentados e determinará os projectos vencedores, cujos autores serão premiados
com a participação num acampamento de verão
científico-artístico-socio-ambiental.

sejam premiados, a possibilidade de participar
no acampamento, com o papel de monitores de
grupos de trabalho formados por alunos mais
novos. Para a realização desta tarefa, contarão
com a tutela de um educador da equipa Oceantica 2014. No final do acampamento, estes estudantes universitários receberão um diploma que
acreditará o seu trabalho como monitor por um
período de 60 horas.
Os trabalhos terão como objectivo a comunicação para a sensibilização da opinião pública
no âmbito das alterações climáticas, os desafios
enfrentados no estudo do meio marinho, assim
como o respeito pelo ambiente e a sustentabilidade, em geral.

Participação

O período para a apresentação de trabalhos terá
início com o anúncio na página web do OCEANTICA e terminará a 30 de Maio de 2014.

Poderão participar todos os estudantes matriculados no ano lectivo de 2013-2014, em qualquer sistema educativo. Os estudantes universitários também poderão participar e terão, caso

Os trabalhos deverão ser submetidos pelos participantes na página web do congresso (http://
congresooceantica.campusdomar.es) até às
23:59 horas do dia 30 de maio de 2014. Na secção “Como participar” da página web, podemse encontrar tutoriais com todos os passos a se-

ElO congresso Juvenil OCEANTICA 2014 organizar-se-á de forma virtual.
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guir para submeter os trabalhos na plataforma.
Em caso de dúvida deverá ser enviado um email para o endereço:
oceantica@campusdomar.es.
Os trabalhos poderão ser elaborados de acordo
com as seguintes categorias de formatos de comunicação:
1.
História
2.
Poesia
3.
Curtas- metragens
4.
Vídeos musicais
5.
Vídeos de peça de teatro
6.
Fotografia comentada
7.
Humor gráfico (comic)
8.
Apresentações
9.
Pósteres
10.
Desenhos
11.
Reportagens multimédia
12.
Páginas Web

Prémios e reconhecimentos:

Todos os autores dos trabalhos publicados na
página Web do Congresso OCEANTICA2014
receberão um certificado de autoria emitido pelo
Campus de Excelência Internacional – Campus
do Mar, no qual será reconhecido o valor desta
participação para a sensibilização da cidadania
sobre as temáticas do congresso.
Os trabalhos melhor classificados pelo júri, tendo
em conta o nível de competência do conteúdo

(70 % da pontuação total) e os mais votados no
portal virtual do congresso (30 % da pontuação
total) serão premiados com a participação no
acampamento de verão científico-artístico-socioambiental.
Para serem elegíveis para este prémio, os trabalhos deverão ser feitos individualmente ou em
pares.
O acampamento para premiados está previsto
para os dias 21 a 26 de Junho de 2014, num local a determinar, na área geográfica do Campus
do Mar, e, pelo menos 40 lugares serão oferecidos aos premiados.
Durante este acampamento para os premiados,
um projecto audiovisual será desenvolvido, por
equipas de alunos com idades e capacidades de
comunicação diferentes. O guião do vídeo, que
terá 5 minutos de duração, será inspirado no
tema: “Observo os lugares de interacção entre o
mar, a terra e as populações humanas, comparando-os com o seu passado, e faço propostas
para um futuro mais sustentável e apresento respostas para fazer face às alterações climáticas”.
Além da elaboração deste projecto, o programa
do campus inclui excursões e actividades lúdicas, conviviais e artísticas. Durante o acampamento de comunicação científico-artístico-socio-ambiental, decorrerá também uma peça de
teatro musical que será apresentada ao público
num festival a ocorrer no final do acampamento.

congresooceantica.campusdomar.es

Os alunos premiados que não sejam da Galiza
deverão ser acompanhados por um professor
responsável, que será incluido na equipa de educadores do projecto OCEANTICA e que agirá na
capacidade de tutor e responsável perante a organização, as famílias e as comunidades educativas dos alunos que acompanham. Neste caso,
os prémios não serão confirmados enquanto não
existir este compromisso explícito por parte dos
professores acompanhantes.
A organização assumirá os custos de alojamento
e apoio dos participantes durante a duração do
acampamento, bem como os das deslocações
e actividades que se realizem. As deslocações
desde os respectivos lugares de origem até ao
lugar do acampamento estarão a cargo dos participantes.

Critérios de avaliação e votação
dos trabalhos:

A avaliação final dos trabalhos terá em conta,
tanto a votação dos utilizadores da página web
do Congresso, como a avaliação do júri.
Um júri composto por professores, investigadores e divulgadores científicos avaliará os trabalhos e atribuirá a sua classificação de acordo
com os seguintes critérios:
• Grau de adaptação às bases da convocatória
• Originalidade da proposta
• Rigor de elaboração
• Capacidade de sensibilização
• Grau de maturidade, em relação à idade, na
elaboração técnica
• Capacidade de relacionamento entre os diferentes conhecimentos e a compreensão
destes mesmos.
As votações on-line serão contabilizadas a partir da data de publicação. Na plataforma serão
indicados quais os trabalhos mais votados que
serão consequentemente apresentados como
os mais populares, e também os melhor-classificados, à medida que os jurados emitam as suas
classificações. As classificações dos jurados
constituem 70 % da pontuação e as dos utilizadores da plataforma os restantes 30 %.

A data limite para dar a conhecer os resultados
finais da votação do júri será 5 de Junho 2014.
Uma vez publicado o resultado destas avaliações, encerrarão também as votações on-line
e ficarão assim estabelecidos os premiados e os
suplentes.

Formatos admitidos:
Os formatos nos quais os trabalhos poderão ser
apresentados são os seguintes:
1. Formato de vídeo: avi, 3gp, mov, mp4,
mpeg, flv, mkv
2. Formato de imagem: jpg, jpeg, bmp, tiff, png
3. Formato de documento: pdf, Powerpoint
(ppt, pps, pot, pptx, ppsx, potx), Word (doc,
docx), OpenOffice (odp, odt, ods)
Participar com um trabalho em formato vídeo
(Ajuda: pdf - vídeo)
Participar com um trabalho em formato imagem
(Ajuda: pdf - vídeo)
Participar com um trabalho em formato documento (Ajuda: pdf - vídeo)
Para esclarecimentos de dúvidas relativas à participação no Congresso, bem como para solicitar
ajuda técnica para publicar um trabalho, deverá
enviar um e-mail para:
oceantica@campusdomar.es.

Com o patrocínio de:

congresooceantica.campusdomar.es

