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Artigo 1º 

(Definição e Princípios Gerais) 

“Rebeldes com causa” é um concurso jornalístico/literário promovido pela Revista RESSONÂNCIA, um 
projeto da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML). Tem como base a 
submissão de artigos originais por parte de estudantes de Medicina da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (FMUL). O prémio final é uma inscrição garantida no 11th AIMS Meeting, a decorrer 
no mês de Março de 2020, para além da publicação do artigo vencedor na XXX edição da RESSONÂNCIA. 
 
 

Artigo 2º  

(Contexto e Objetivos) 

A Revista RESSONÂNCIA é a publicação oficial da AEFML, totalmente idealizada e produzida por estudantes 
e para os estudantes, tendo pautado as últimas edições por um aumento exponencial da qualidade e 
diversidade de conteúdos, rigor científico e linguístico, aproximação online ao público-alvo, e 
aperfeiçoamento geral da imagem e divulgação da revista. O concurso “Rebeldes com causa” tem como 
objetivo principal aproximar os estudantes de Medicina deste projeto, visando não só a inclusão das suas 
ideias e interesses na conceção da revista mas também fomentar o gosto pelo jornalismo e redação de 
artigos de teor médico, científico e literário, entre outros, fomentando o sentido crítico próprio. 
 
Definem-se como objetivos específicos do concurso:  
 

 Incluir os estudantes na redação de artigos da RESSONÂNCIA; 
 Estimular a criatividade, o espírito crítico e gosto pela escrita dos estudantes de Medicina; 
 Divulgar a Revista RESSONÂNCIA junto do seu público-alvo e promover o interesse dos estudantes 

pela revista; 
 Promover o envolvimento do público-alvo através de uma atividade de cariz cultural. 

 
 

Artigo 3º 

(Organização) 

A organização do presente concurso cabe à Coordenação Geral da Revista RESSONÂNCIA, em colaboração 
com a Direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (DAEFML). Compete à 
Coordenação Geral: 
 

 Definir os prazos e os termos do concurso; 
 Produzir o material de divulgação do concurso e divulgá-lo através dos meios disponíveis: mailing 

list, plataforma online e página de Facebook; 
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 Definir um Júri, constituído por um mínimo de 3 elementos; 
 Colaborar com o Júri na definição dos critérios de avaliação; 
 Assegurar a atribuição de prémios aos vencedores. 

  
 

Artigo 4º  

(Participações) 

1. Podem participar no concurso da Vinci todos os estudantes que frequentam a Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa ou que venham a matricular-se até à data de término do concurso; 
 
2. Não podem participar no “Rebeldes com Causa”: 

 Elementos da Direção Editorial da Revista RESSONÂNCIA; 
 Elementos do Júri do concurso; 
 Qualquer indivíduo diretamente envolvido na produção, logística e tomada de decisões do 

presente concurso. 
 

 

Artigo 5º 

(Tema) 

A quinta edição do concurso jornalístico da Revista RESSONÂNCIA desafia os estudantes de medicina a 
averiguar o papel da juventude na mudança de paradigmas. Desde as questões climáticas, à luta contra o 
lobby das armas nos EUA ou o envolvimento político através das juventudes partidárias, os jovens 
procuram envolver-se na construção e remodelação da sociedade. Será este envolvimento efetivamente 
producente ou sequer suficiente? Nem sempre bem-sucedidos ou eficazes, quais as consequências 
negativas destes movimentos? Deverão os estudantes de medicina ter um papel mais ativo e consciente na 
sociedade civil? Quais são as causas que hoje vale a pena lutar? Não obstante, os participantes poderão 
incidir sobre outro tipo de temas que considerem relevantes, desde que os critérios explanados no artigo 
6º sejam cumpridos.  
 

 

Artigo 6ª 

(Artigos a concurso) 

1. Os artigos a concurso deverão enquadrar-se nas características indicadas no artigo 5°; 
2. Os artigos a concurso deverão ter um limite mínimo de 600 palavras e um limite máximo de 1500; 
3. O uso do Novo Acordo Ortográfico é facultativo; 
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4. O género do artigo deverá ser de âmbito jornalístico, sob a forma de artigo de opinião, artigo de 
revisão, entrevista, reportagem ou crónica. 

5. Contos ou artigos científicos não serão aceites; 
6. Outros géneros não incluídos no ponto 4 ou excluídos no ponto 5 poderão ser aceites após ponderação 

do Júri; 
7. Os artigos a concurso poderão incluir ilustrações, diagramas ou infografia, desde que os devidos 

direitos de autor, quando for caso disso, estejam devidamente creditados; 
8. Os artigos a concurso poderão ser de autoria individual ou coletiva, não havendo limite máximo de 

autores por artigo; 
9. As participações que não cumpram o disposto nos pontos anteriores não serão aceites a concurso. 
 
 

Artigo 7º 

(Entrega de artigos) 

1. As participações deverão ser enviadas para o endereço ressonancia@aefml.pt, até às 23 horas e 59 
minutos do dia 30 de setembro de 2019; 

2. O formato dos artigos deverá ser .doc, .docx  (Microsoft  Word) ou .odt (OpenOffice); 
3. Artigos em formato físico não serão aceites; 
4. Outro tipo de material original que acompanhe o artigo (ilustrações, diagramas, infografia, etc.) deverá 

ser digitalizado e enviado, com alta qualidade de imagem (300 dpi), juntamente com o artigo; 
5. No mesmo e-mail do artigo deverão ser incluídos os seguintes dados pessoais: 

a) Nome do autor; 
b) Ano de curso; 
c) Telefone/telemóvel; 
d) Título do artigo; 
e) Número total de palavras do artigo. 

 
 

Artigo 8º 

(Prémios) 

1. Independentemente do número de autores do artigo submetido, será entregue apenas um prémio ao 
artigo vencedor, tal como aos 2º e 3º lugares, pelo que deverá ser explicitado o nome do autor 
principal; 

2. Ao vencedor do concurso será atribuída uma inscrição gratuita no 11th AIMS Meeting, a decorrer no 
mês de Março de 2020. Este ingresso inclui todos os Workshops e Social Program (não incluindo o 
acesso ao Gala Dinner), exceptuando qualquer tipo de atividade que implique um acréscimo ao preço 
base do congresso, tendo o vencedor possibilidade de se inscrever em qualquer atividade extra, 
mediante pagamento da mesma. O contemplado terá de cumprir os procedimentos habituais no que à 
escolha de workshops diz respeito, não tendo nenhum tipo de prioridade. 
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3. O artigo vencedor será ainda publicado na edição XXX da RESSONÂNCIA, bem como na plataforma 
online; 

4. Ao 2º lugar será garantida uma inscrição nas II Jornadas de Workshops de Suturas AEFML, dinamizadas 
pelo Departamento de Formação e Ciência da AEFML, a definir em conjunto com o participante, válido 
exclusivamente para o ano letivo 2019/2020; 

5. Ao 3º lugar será garantida uma inscrição num Workshop AIMS Masterclass a definir em conjunto com o 
participante, válido exclusivamente para o ano letivo 2019/2020; 

6. Caso o vencedor do 2º lugar se encontre num ano pré-clínico ou já tenha participado em algum 
Workshop de Suturas no passado será premiado com uma vaga para um Workshop do Practical 
Essentials, tendo o mesmo de cumprir os procedimentos habituais no que à escolha de workshops diz 
respeito, não tendo, desta forma, prioridade sobre os restantes participantes. 

7. O Júri poderá decidir atribuir Menções Honrosas; 
8. Os artigos correspondentes a Menções Honrosas, bem como outras participações, poderão ser 

publicados na plataforma online, conforme decisão da Direção Editorial. 
 

 

Artigo 9º 

(Júri e Artigos Vencedores) 

1. É função do Júri avaliar de forma imparcial e anónima as participações no concurso e selecionar o artigo 
vencedor; 

2. A formação do Júri é da responsabilidade dos Coordenadores Gerais, sendo constituído por pelo menos 
3 elementos, externos à Coordenação Geral da Revista RESSONÂNCIA. 

3. Caso o Júri seja constituído por um número par de elementos, um destes elementos, nomeado pela 
Coordenação Geral da Revista RESSONÂNCIA, é detentor de um voto de qualidade, resolutivo em caso 
de impasse na decisão entre os jurados. 

4. Os artigos vencedores do concurso “Rebeldes com Causa” serão selecionados pelo Júri com base em 
critérios de avaliação por ele definidos, de acordo com os propósitos e termos do concurso, e que são 
os seguintes: 

● Relevância e adequação do tema escolhido pelo(s) autor(es), devendo este estar enquadrado no 
mote pré-definido no artigo 5º do regulamento. O não cumprimento deste mote pode levar à não 
aceitação do texto ou a uma classificação de 0 pontos neste critério, mediante a apreciação do júri. 
● Respeito pelos princípios éticos, não devendo existir plágio. Nível de investigação, recursos 
utilizados. A utilização de fontes externas (livros, notícias, artigos de opinião ou científicos, etc.), 
quando citadas/referenciadas, será valorizada em termos da sua qualidade e relevância, sendo 
ainda tida em conta a sua quantidade;  
● Criatividade e atratividade do texto: linha de análise e argumentação inovadora, sendo 
percecionada como trazendo conteúdo enriquecedor. 
● Qualidade da redação, nomeadamente correção gramatical e diversidade lexical.  

5. O Júri não tem a obrigação de justificar publicamente as suas escolhas quanto aos Vencedores e 
Menções Honrosas;  

6. Cabe ao Júri responder a eventuais contestações de resultados, não excluindo a intervenção da 
Coordenação Geral, sempre que tal seja necessário. 
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Artigo 10° 

(Cancelamento do concurso e escusa de entrega de prémios) 

1. O concurso poderá ser cancelado caso não exista a submissão de pelo menos 3 artigos até ao dia 30 de 
setembro de 2019;  

2. Cabe ao Júri a decisão de não entregar os prémios referidos no artigo 8º, caso se verifique uma 
ausência de qualidade jornalística e/ou literária, de acordo com os critérios definidos, nos textos a 
concurso ou nenhuma das participações cumpra com o disposto nos artigos 4º, 5º, 6º e 7º. 

 

 

Artigo 11° 

(Divulgação do vencedor e entrega de prémios) 

1. A divulgação dos Vencedores e Menções Honrosas será feita através da página de Facebook e 
plataforma online da Revista RESSONÂNCIA, para além de comunicado diretamente aos Vencedores via 
e-mail, bem como outros meios considerados relevantes; 

2. A divulgação dos Vencedores e Menções Honrosas será feita até ao dia 20 de Outubro de 2019; 
3. Os prémios serão atribuídos e/ou agendados pela Coordenação Geral da RESSONÂNCIA, com validade 

para o ano letivo 2019/2020. 
 

 

Artigo 12° 

(Alterações nos artigos a publicar) 

1. A Direção Editorial reserva o direito de proceder a alterações nos artigos a publicar na edição XXX e/ou 
na plataforma online da Revista RESSONÂNCIA; 

2. As alterações efetuadas nunca poderão afetar visivelmente o conteúdo do artigo, resumindo-se apenas 
a modificações gráficas e segundo critérios editoriais; 

3. Tais modificações serão sempre feitas com o conhecimento do autor do artigo e discutidas 
previamente à sua publicação; 

4. A revisão dos artigos será efetuada pela Direção Editorial. 
  

  

Artigo 13° 

(Contestação dos resultados) 
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1. Os participantes têm um prazo de 5 dias após a divulgação dos artigos vencedores do concurso para 
contestar os resultados; 

2. A contestação dos resultados deverá ser feita através de e-mail para o endereço 
ressonancia@aefml.pt; 

3. É função do Júri responder a qualquer contestação, segundo o exposto no artigo 9º. 
  

 

Artigo 14° 

(Disposições Finais) 

1. O presente regulamento entra em vigor imediatamente após o início do concurso; 
2. A participação no concurso pressupõe a leitura e aceitação deste regulamento; 
3. Quaisquer dúvidas ou casos omissos acerca da aplicação deste regulamento serão resolvidas em 

conjunto pela Coordenação Geral e, sempre que se justificar, pela DAEFML e/ou pelo Júri do concurso. 
 

  

Pela Direção Editorial da RESSONÂNCIA, 
Carolina Moreira 
Catarina Cardoso 

 


