
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
EDITAL DDC nº 06 

CONCURSO "LUZ, CIÊNCIA E VIDA" 
 
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, por 
intermédio da Diretoria de Divulgação Científica (DDC/PROEX/UFMG), o 
Departamento de Física (DF/ICEx/UFMG) e o Instituto de Ciências Biológicas 
(ICB/UFMG) tornam público o presente Edital e convidam os estudantes, 
servidores docentes e técnico-administrativos da UFMG, professores e alunos das 
escolas de Educação Básica do Estado de Minas Gerais a inscreverem propostas 
de textos de caráter científico ou cultural a serem divulgados para o grande 
público. 
 
 
1. DO CONCURSO 
A Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação da Diretoria de 
Divulgação Científica (DDC/PROEX/UFMG), receberá, durante os meses de 
junho, julho e agosto do ano de 2015, produções textuais, gráficas e iconográficas 
para o concurso "Luz, ciência e vida", culminando sua premiação na XVI UFMG 
Jovem.  
 
 
2. DO PÚBLICO-ALVO 
Estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos da UFMG e professores 
e alunos de escolas de Educação Básica do Estado de Minas Gerais, mediante a 
inscrição de propostas de texto de caráter científico ou cultural, conforme 
especificações no item 4 do presente edital. 
 
 
3. DO TEMA 
A Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou 2015 como o Ano 
Internacional da Luz com objetivo de celebrar a luz como matéria da ciência e do 
desenvolvimento tecnológico. Em consonância com essa escolha, o tema "Luz, 
ciência e vida" foi escolhido para a 12ª Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia. Sendo assim, as produções textuais, deste concurso devem abranger 
o universo cultural e das pesquisas científicas desenvolvidas em qualquer área do 
conhecimento envolvendo a temática da Luz em suas diferentes manifestações 
culturais, artísticas e sociais. A ênfase deve ser dada aos temas físicos, químicos 
e biológicos bem como tecnológicos que valorizem a história das ciências e das 
tecnologias, a presença de mulheres no desenvolvimento da ciência, a tecnologia 
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propiciada pelo desenvolvimento desta ciência e a presença de fenômenos que 
implicam na presença de sinais eletromagnéticos no espectro do visível e invisível 
e na vida do cidadão. 
 
 
4. DO FORMATO E CONTEÚDO DAS PRODUÇÕES  
 
4.1 O formato 
 
Os trabalhos devem ser feitos na forma de texto de no máximo 300 palavras ou 
2000 caracteres (com espaço), ou imagens coloridas ou em preto e branco, com 
boa definição gráfica, com vistas a serem reproduzidas em formato impresso e/ou 
digital. 
 
4.2. A definição de produções textuais 
 
Serão aceitos textos inéditos e autorais, cujas produções textuais incluam 
narrativas, prosas, versos, charges, poesias, história em quadrinhos ou outras 
formas que possam ser impressas em pequenos e grandes formatos. 
 
 
5. DOS ASPECTOS ÉTICOS E DO DIREITO AUTORAL 
 
5.1 Responsabilidade dos proponentes 
Ao enviar um texto ou imagem para o concurso o candidato declara 
expressamente e garante ser proprietário ou possuidor de todos os direitos e 
licenças necessários para a publicação. Não serão aceitas inscrições de trabalhos 
que firam os princípios éticos da pesquisa e que desrespeitem os direitos autorais. 
 
5.2 Compromissos dos proponentes  
 
O proponente se compromete a: 

a) Não enviar texto contendo imagens difamatórias, preconceituosas, 
pornográficas ou que desrespeitem o Código Penal Brasileiro e a legislação 
vigente; 

b) Não violar a privacidade de terceiros nem desrespeitar terceiros racial, 
ética, profissionalmente ou de qualquer outra forma; 

c) Autorizar a divulgação dos textos ou imagens com a indicação da autoria 
nas mídias sociais da Diretoria de Divulgação Científica e no Projeto Ciência para 
Todos, que se trata de um produto do Programa de Extensão “Ciência no ar”, com 
ajustes específicos para cada suporte midiático. 
 
 
 



 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO  
 
6.1 Inscrição 
 

a) Os trabalhos deverão ser inscritos no site da Diretoria de Divulgação Científica, em 
ficha de inscrição específica, no período de 22 de junho a 21 de agosto de 2015 
em horário comercial ou pelo correio no endereço de contato (item 9). 

b) No ato da inscrição o proponente deverá apresentar duas cópias impressas e uma 
cópia digital do trabalho em arquivo editável; ficha de inscrição preenchida, 
contendo o nome do trabalho, o nome dos proponentes, as especificações e ficha 
técnica, título, sinopse de até 50 palavras, três palavras-chave e definição da 
autoria individual ou coletiva.  

c) O limite de inscrição é de 2 (dois) trabalhos por proponente, seja como autor 
principal ou co-autor. 

d) Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo de inscrição. 
 
 

6.2 Seleção 
 

Os trabalhos serão avaliados e selecionados por uma comissão formada por 
professores da UFMG. 
Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

 Criatividade e inovação na linguagem de divulgação científica; 

 Criatividade e inovação na expressão artística; 

 Qualidade técnico-científica; 

 Relevância social. 
 
 
7. DA APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 
 
Os melhores trabalhos serão divulgados em diferentes mídias (web, rádio e em 
ônibus urbanos) dentro de projetos específicos do Ano Internacional da Luz e no 
Projeto "Ciência para todos". Os textos selecionados poderão vir a ser adaptados 
para adequação às diferentes mídias por profissionais envolvidos nos referidos 
projetos. A divulgação dos selecionados será realizada pelo site da Diretoria de 
Divulgação Científica a partir de 16 de outubro. A premiação ocorrerá no dia 12 de 
novembro, durante a solenidade de abertura da XVI UFMG Jovem. 
 
Cronograma 
 

Abertura das inscrições de trabalhos 22 de junho 

Fechamento das inscrições de trabalhos 21 de agosto 

Divulgação do resultado da seleção de trabalhos 16 de outubro 

Premiação dos melhores trabalhos 12 de novembro 



 

 

 
8. DA PREMIAÇÃO 
 
Todos os trabalhos selecionados receberão um certificado de participação e terão 
suas produções publicadas nas mídias da Diretoria de Divulgação Científica 
(DDC/PROEX/UFMG). Os melhores textos serão veiculados pelo Projeto Ciência 
para Todos – um produto do Programa de extensão “Ciência no ar”. 
 
 
 
9. DO CONTATO 

 
Endereço:  
Diretoria de Divulgação Científica / PROEX/ UFMG 
Av. Antônio Carlos, 6.627 - Campus Pampulha 
Sala 413 Biblioteca Central da UFMG 
CEP: 31270-901-Belo Horizonte - MG 
E-mail: ddc-secretria@proex.ufmg.br  
Telefones: 3409-4427 – (31) 3409-4428 
 
 
 
 
 
 

              Belo Horizonte, 22 de junho de 2015. 

 
 
 
 

Prof.ª Silvania Sousa do Nascimento 

Diretora 

Diretoria de Divulgação Científica 

Pró-Reitoria de Extensão da UFMG 
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