Regulamento do Concurso MyGeoQuiz
1 – (Organização) – A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, através
do Departamento de Ciências da Terra é a instituição promotora e organizadora do Concurso, que
zelará pela sua qualidade científico-pedagógica.
2 – (Objectivo) – O Concurso pretende fomentar nos jovens estudantes do ensino secundário a
curiosidade e o interesse pela Geologia, através de uma actividade dinâmica e interactiva que o
manterá interessado pelo seu desempenho e, assim, os incentivará a pesquisar para aprofundar os
seus conhecimentos; pretende-se, também que seja despertado para iniciativas de carácter cultural
que se desenvolvam a nível regional, nacional ou internacional, durante o período do concurso.
3 – (Participantes) – O MyGeoQuiz destina-se aos estudantes que, no ano lectivo 2013-14 se
encontram a frequentar a disciplina de Biologia e Geologia no 11º ou disciplinas da área das Ciências
e Tecnologia (incluindo a Geologia do 12º ano) em Escolas ou Agrupamentos de Escolas com Ensino
Secundário, públicas ou privadas, dos distritos abrangidos pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e
do Sul, definidas pela Direcção Geral de Estabelecimentos Escolares edas Regiões Autónomas dos
Açores e da Madeira.
4 – (Datas do Concurso) - O MyGeoQuiz terá início nas primeiras semanas de Março e terminará na
última semana de Maio.
5 – (Forma de participação) – O concurso desenvolve-se todo por via electrónica, através do site do
DCT, com recurso a mensagens enviadas aos concorrentes via email e SMS, de acordo com as
seguintes regras:
a) Os estudantes concorrentes previstos no ponto 3, que pretendam participar no concurso, têm
de se inscrever em local devidamente assinalado no site do DCT ((http://mygeoquiz.dct.pt/), com
declaração de conhecimento do presente regulamento;
b) Durante o período de vigência do concurso, os estudantes receberão mensagens via SMS e
email, de aviso de abertura de novo questionário que terá de ser preenchimento dentro de um
prazo limitado, a indicar em cada uma destas mensagens;
c) No período de vigência do concurso serão enviados, com regularidade, um total de 10
questionários (cada um corresponderá a uma etapa do concurso) em dias e horas sem
conhecimento prévio, mas em horário considerado "razoável";
d) No questionário podem constar perguntas de resposta rápida sobre matérias de Geologia no
âmbito dos programas oficiais das disciplinas de Biologia e Geologia do 10º e 11º ano de
escolaridade e/ou do 12º ano de Geologia, assim como perguntas de carácter geral sobre a
oferta pedagógica do DCT, existente no seu site (http://dct.fct.unl.pt);
e) Nos questionários onde surgirem perguntas de matérias do 12º ano de Geologia, os
estudantes do 11º ano ficarão isentos de responder às mesmas, sendo o correspondente
número de perguntas substituído por igual número de perguntas de matérias dos programas das
disciplinas de Biologia e Geologia do 10º e 11º ano;
f) Através da área de registo prevista na alínea a), cada concorrente poderá acompanhar a
evolução da sua classificação ao longo do concurso, em termos absolutos (classificação
acumulada) e relativos (posição relativa entre todos os candidatos);
g) A classificação referida em f) será dada através da média das classificações parciais que o
concorrente for obtendo ao longo do concurso;
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h) Para efeitos da contabilização da média final, que dará lugar à ordenação dos concorrentes e
ao apuramento dos vencedores dos prémios, apenas serão consideradas as 8 melhores
classificações obtidas de entre as 10 etapas que compõem o concurso;
i) Em caso de empate, o segundo critério de apuramento é o tempo total gasto a responder ao
conjunto dos questionários contabilizados para a média final, não sendo excluídos do concurso,
e deste apuramento, estudantes que, por qualquer razão estranha à organização, não tenham
respondido à totalidade dos mesmos, nunca a classificação média final podendo ser calculada
com menos de 8 etapas;
j) Em nenhuma circunstância serão consideradas pela organização condições de excepção para
estudantes que, por qualquer razão estranha à organização, não tenham respondido a
questionário(s) distribuído(s) ao longo do Concurso; nestes casos, a média será obtida
considerando a classificação de 0 (zero) para cada uma das etapas a que, abaixo de 8, o
concorrente tenha respondido;
k) As escolas também poderão participar no concurso, desde que tenha pelo menos 15 alunos
inscritos activos, ou seja, que completem pelo menos 8 das 10 etapas previstas no concurso e
independentemente do ano que pertençam (11º ou 12º);
l) O apuramento das escolas, para efeitos de concurso e prémio final, só será feito através da
melhor média geral apurada entre os seus 10 estudantes melhor classificados;
m) A entrega dos prémios aos vencedores que será feita em local atempadamente divulgado no
site do DCT e do concurso. Estes estudantes terão de fazer prova de inscrição na respectiva
escola e ano lectivo com que se registaram, até 10 dias antes da entrega dos prémios. As
escolas vencedoras terão, com o mesmo prazo, de confirmar a lista de estudantes que
contabilizaram para a sua classificação final.
n) No caso de incumprimento das condições previstas na alínea anterior os prémios, individuais
e/ou colectivos, seguirão para os seguintes classificados da lista ordenada final.
6 – (Prémios) - Os prémios a distribuir no final do concurso serão os seguintes:
a) Os estudantes que ficarem classificados nas três primeiras posições, de acordo com o
estabelecido no ponto anterior, receberão, cada um, um tablet patrocinado pela empresa FNAC,
e os restantes concorrentes individuais, classificados até ao 10º lugar, receberão exemplares de
fósseis oferecidos pelo Departamento de Ciências da Terra.
b) Às escolas cuja classificação dos estudantes que a ela comprovadamente pertençam, se situe
entre as três melhores médias gerais apuradas entre as escolas da forma prevista nas alíneas k)
e l), serão também distribuídos prémios de carácter pedagógico, a ser divulgados no site do
DCT e do concurso.
7 – (Disposição final) – As situações não previstas no regulamento do MyGeoQuiz serão decididas,
caso a caso, pela Organização (Comissão Executiva do DCT), para as quais não cabe recurso a
nenhuma outra instituição.

Monte de Caparica, 1 de março de 2014
O Presidente do Departamento de Ciências da Terra
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