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CELEBRANDO UM ENSINO DE EXCELÊNCIA 
DAS CIÊNCIAS  ESPACIAIS 

Termos  e  condições  da  c ompeti ção  

1. Indivíduo, grupos e / ou organizações podem enviar várias inscrições. 

2. As inscrições devem basear-se no uso de recursos do programa Space Awareness. 

3. As inscrições devem estar associadas com atividades educacionais (seja formal ou 
informal) envolvendo jovens em idade escolar. 

As inscrições devem ser preenchidas usando o formulário de inscrição fornecido e 
enviadas via e-mail para euspaceawe_competition@eun.org. Nota: Em toda mensagem 
indique claramente qual concurso de nível nacional (veja a lista de Organizadores do 
Concurso Nacional aqui) você está planejando enviar sua inscrição, para que possamos 
garantir que sua inscrição ou questionamento chegue à pessoa certa. 

4. O prazo para apresentação é às 22:00h no tempo Universal de 14 de outubro de 2017 
(correspondendo às 23:00h em Portugal e às 19:00h no Brasil). Nenhuma inscrição será 
aceita após o encerramento do prazo. 

5. A submissão está aberta de qualquer país. Se não houver um concurso nacional no 
seu país de origem, você pode escolher para que sua inscrição seja considerada no 
concurso de idioma apropriado ou você pode optar em participar no concurso global de 
em língua inglesa 

6. A final internacional será realizada em inglês. Se você for selecionado como 

vencedor a nível nacional em outro idioma, o Organizador Nacional do 

Concurso o ajudará a criar uma versão em inglês para consideração na final 

internacional. 

http://www.space-awareness.org/pt/competition#CONCURSOS-NACIONAIS
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7. As inscrições não serão devolvidas. 

       8. As inscrições devem obedecer aos seguintes critérios: 

a. O conteúdo deve ser original e não copiado, como um todo ou parcialmente, 

de qualquer outra fonte; 

b. O conteúdo deve ter sido criado para a competição e não publicado 
anteriormente; 

c. O conteúdo deve ser verídico; 

d. O conteúdo não deve violar os direitos de terceiros; 

e. O conteúdo não deve ser inadequado ou impróprio para publicação (por 
exemplo, incluir nudez, obscenidade ou discurso de ódio); 

f. É sua responsabilidade obter qualquer permissão necessária para incluir 
fotografias, por exemplo,  Permissão dos pais / responsável no caso dos jovens. 

        9. Ao enviar sua inscrição você concorda que: 

a. A equipe do programa Space Awareness pode usar o material contido em sua 
inscrição para, por exemplo, contactá-lo sobre a competição, promover os recursos do 
programa Space Awareness ou realizar análises futuras sobre os impactos do programa. 

             b. O conteúdo das inscrições pode ser exibido no site do programa Space 
Awareness, em mídias sociais e / ou compilado em um e-book. O crédito será atribuído 
usando as informações fornecidas na seção "Detalhes do Participante" do formulário de 
inscrição (Q2). 

            c. O conteúdo enviado segue uma Licença “Creative Commons de Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)”. Os detalhes desta 
licença podem ser encontrados em: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/ 

           10. Os vencedores serão inicialmente notificados por e-mail. Eles também podem 
ser convidados a participar de um trabalho de acompanhamento, por exemplo, uma 
discussão ou entrevista com membros da equipe do programa Space Awareness ou um 
webinar (público. 

           11. Condições da competição: 

a) As decisões dos juízes são definitivas; 

b) Ao entrar no concurso, os nomeados no formulário de inscrição estão dando 

permissão para que seus nomes sejam usados para disseminar os resultados e 

nas publicações subsequentes relacionadas ao tema da competição. 

c) Garantir a precisão da atribuição é de responsabilidade da (s) pessoa (s) 

mencionada (s) no formulário de inscrição. 

d) A (s) pessoa (s) mencionada (s) no formulário são responsáveis por manter uma 

cópia da apresentação. 
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e) Em caso de problemas, os organizadores da competição se reservam o direito 

de modificar as condições anteriores. 

 
12. Elegibilidade de pessoas e organizações relacionadas ao programa 

Space Awareness: 
 
a. Representantes de organizações que são parceiros oficiais (membros 

do grupo de gerenciamento) dentro do programa Space Awareness não são 
elegíveis para se inscrever. 

b. Os educadores de nós de disseminação (tanto formais como informais) 
e outras organizações relacionadas que estão associadas ao programa Space 
Awareness (ou Space Scoop) podem participar do concurso global. O concurso 
global é o concurso em língua inglesa organizado pela University College 
London (UCL). Dois vencedores do concurso global avançarão para a final 
internacional. Esses participantes não são elegíveis para a sua própria 
competição nacional devido a potenciais conflitos de interesses. 
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