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PREÂMBULO 

As Olimpíadas Universitárias da Bioquímica, doravante referidas como OUB, surgem da vontade de promover 

o interesse pela Bioquímica e estimular o desenvolvimento do saber e das suas tecnologias junto das camadas 

mais jovens de Bioquímicos. Além disso, o estreito contacto entre os participantes, sejam estudantes, 

oradores, investigadores ou professores incitará ao estabelecimento de redes de networking, uma 

importante mais-valia para o avanço da Ciência. 

Na consequência das limitações e restrições impostas pelas autoridades portuguesas competentes de forma 

a assegurar a saúde pública durante a atual pandemia de COVID-19, a segunda edição das OUB foi adiada 

para o ano letivo 2021-2022.  

Durante o ano letivo 2020-2021 decorrerá, neste sentido, uma Edição Especial COVID-19. Esta decorrerá 

inteiramente online e abrangerá a realização de uma competição composta por diversos desafios dirigidos 

aos estudantes de Bioquímica, assim como de seminários ministrados por investigadores abertos à 

comunidade. 

  

 

ARTIGO 1º - Âmbito 

1. Serve o presente regulamento para definir as condições sob as quais a Edição Especial COVID-19 das OUB 

irão decorrer. 

2. A Edição Especial COVID-19 decorrerá sob a alçada do Núcleo de Estudantes de Bioquímica da Associação 

Académica de Coimbra, que se responsabiliza pela sua organização e dinamização, tendo para tal constituído 

uma Comissão Organizadora (ver Artigo 6º). 

 

ARTIGO 2º - Objetivos 

1. Estimular o interesse pelos temas que decorrem da Bioquímica junto dos estudantes desta área. 

2. Promover o contacto entre estudantes, professores e investigadores na área da Bioquímica, com o intuito 

de mostrar aos estudantes a Bioquímica no mundo real, o seu contributo para a sociedade e para o potencial 

estabelecimento de parcerias e contactos que facilitem ao estudante a sua introdução no mundo da 

Bioquímica que se estende além das salas de aula. 



3. Aprofundar os conhecimentos dos participantes acerca de assuntos importantes para a sociedade atual, e 

nos quais a sua intervenção é necessária e poderá ser impactante. 

 

ARTIGO 3º - Estrutura da Competição da Edição Especial COVID-19 

1. A Competição será constituída por 4 desafios online de inscrição independente, abertos aos estudantes da 

Licenciatura em Bioquímica de qualquer universidade do país. Os desafios decorrerão ao longo de um 

período desde 23 de janeiro de 2021 até 27 de fevereiro de 2021.  

2. De cada desafio decorre que: 

a) Cada desafio terá um membro da Comissão Organizadora como anfitrião e será avaliado por um painel de 

júri especializado que atribuirá uma pontuação a cada participante, de 0 a 20 pontos, de acordo com critérios 

de avaliação bem definidos. 

b) Os desafios assíncronos devem ser cumpridos até às 23h59 do último dia do prazo estipulado. Serão 

atribuídos 0 pontos a trabalhos entregues fora do prazo, sem prejuízo da participação em desafios seguintes. 

c) Nos desafios síncronos, todos os participantes deverão estar presentes na plataforma online estipulada 10 

minutos antes do início do momento de avaliação, cujo horário será oportunamente divulgado junto dos 

participantes. Uma tolerância de 15 minutos após o início do momento de avaliação é permitida. O não 

cumprimento do horário estipulado resultará na atribuição de 0 pontos ao participante nesse desafio, sem 

prejuízo da sua participação em desafios seguintes. 

d) Os resultados de cada desafio serão divulgados na página do evento. 

e) O participante que obtiver maior pontuação em cada desafio receberá um prémio (a decidir). O 

participante será então contactado pela Comissão Organizadora de forma a fornecer os dados necessários 

para lhe fazer chegar o prémio. 

f) Em caso de empate na decisão do vencedor de cada desafio, utilizar-se-ão os critérios de desempate 

previstos para cada desafio. Este desempate não afetará o número de pontos atribuídos aos participantes a 

desempatar. 

3. Os pontos obtidos por cada participante nos vários desafios serão somados, com um máximo possível de 

80 pontos. O participante que somar a maior pontuação geral será anunciado como Vencedor da Edição 

Especial COVID-19, e ser-lhe-á atribuído um prémio (a decidir). O participante será então contactado pela 

Comissão Organizadora de forma a fornecer os dados necessários para lhe fazer chegar o prémio.  

4. Em caso de empate na decisão do Vencedor da Edição Especial COVID-19, utilizar-se-á como critérios de 

desempate a prestação dos participantes no desafio Marry Science! A Proposal, desafio OUB’e Quiz, desafio 

Results Detangler e desafio Paint the Picture, por esta ordem. 

4. A Comissão Organizadora enviará aos participantes um Diploma de Participação, que especificará o(s) 

desafio(s) no qual (quais) o aluno participou, figurando a sua classificação no caso dos 10 melhores 

classificados na tabela de pontuação geral.  



5. A Edição Especial COVID-19 contemplará uma competição de pósteres destinada a alunos de Mestrado 

que tenham tido formação base em Bioquímica e/ou frequentem um Mestrado em Bioquímica. Esta 

componente da Competição da Edição Especial COVID-19 é contemplada num Regulamento independente, 

a consultar no site do NEBIOQ. 

6. A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de proceder a alterações no alinhamento da Competição 

da Edição Especial COVID-19. 

 

ARTIGO 4º - Programa formativo da Edição Especial COVID-19 

1. O programa formativo da Edição Especial COVID-19 consistirá em palestras e seminários, a decorrer online, 

com o número máximo de participantes permitido pela plataforma utilizada. 

2. O programa formativo da Edição Especial COVID-19 será divulgado em momento oportuno. 

3. A frequência nas palestras do programa formativo requer inscrição, cujo link será divulgado em momento 

oportuno. 

4. A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de proceder a alterações no alinhamento do programa 

formativo da Edição Especial COVID-19. 

 

ARTIGO 5º - Comissão Organizadora da Edição Especial COVID-19 

1. A Comissão Organizadora das I OUB é composta por: 

a) Uma equipa de gestores e colaboradores, formada por alunos da Licenciatura em Bioquímica da 

Universidade de Coimbra, ou Licenciados em Bioquímica pela Universidade de Coimbra, à qual cabe 

a preparação, planeamento, divulgação, recolha de inscrições e resolução de questões que surjam 

durante o evento; 

b) Uma equipa realizadora da prova, a Comissão Científica, formada por professores das diversas 

universidades do país, que irão assegurar o nível de dificuldade dos desafios, elaborar o seu conteúdo 

e participar da sua avaliação e atribuição de pontuação. 

c) Uma equipa de alunos embaixadores das várias universidades do país, responsáveis pela 

dinamização da atividade junto dos seus colegas e esclarecimento de dúvidas. 

 

ARTIGO 6º - Como participar nas Edição Especial COVID-19 

1. A Edição Especial COVID-19 destina-se aos alunos da Licenciatura em Bioquímica de qualquer universidade 

do país. 

2. Do número anterior, decorre que a participação nos desafios da Competição é vedada aos alunos do 

Mestrado em Bioquímica, por razões de equidade e justiça. Alunos que frequentem o Mestrado em 

Bioquímica e/ou tenham formação base em Bioquímica podem, no entanto, participar na forma de uma 

competição de pósteres (ver Regulamento da Competição de Pósteres, no site do NEBIOQ). 



3. A participação na Edição Especial COVID-19 requer o preenchimento de um formulário de inscrição, 

disponibilizado em momento oportuno, e está isenta de custos para o participante. 

4. A data limite de inscrição na Competição da Edição Especial COVID-19 através do formulário referido no 

número anterior é 31 de dezembro de 2020. 

5. Todos os participantes devem apresentar um Certificado de Matrícula ou similar, que comprove a sua 

frequência na Licenciatura em Bioquímica, que deve ser apresentado até ao fim do prazo de inscrição referido 

no número anterior. 

 

ARTIGO 7º - Deveres dos participantes 

1. A Edição Especial COVID-19 pretende valorizar o conhecimento e premiar o esforço dos estudantes que se 

interessam pela Bioquímica e, por essa razão, é expressamente proibido aos participantes o recurso a 

qualquer tipo de ato fraudulento durante a realização de qualquer desafio. 

2. Caso um participante incorra em qualquer atividade fraudulenta como acima referido, será imediatamente 

desqualificado da competição e ser-lhe-á atribuída uma pontuação final de 0 pontos. 

3. Devem os participantes cumprir os prazos de inscrição estipulados. 

4. Devem os participantes comunicar o mais brevemente possível à Comissão Organizadora caso não lhes 

seja possível comparecer a qualquer dos desafios da Edição Especial COVID-19. 

5. Devem os participantes preencher corretamente o formulário de inscrição, fornecendo os seus contactos 

à Comissão Organizadora para uma melhor comunicação entre ambas as partes. 

6. Devem os participantes responder assim que lhes for possível a qualquer formulário ou questão enviada 

pela Comissão Organizadora. 

 

ARTIGO 8º - Desafios da Competição da Edição Especial COVID-19 

1. Do desafio Paint the Picture decorre que: 

a) As participações deverão ser submetidas entre o dia 27 de janeiro e o dia 30 de janeiro, inclusive.  

b) O desafio consistirá na criação de uma imagem original, através de qualquer ferramenta digital, fotografia 

ou ilustração, que represente um conceito científico à escolha do participante. O participante deve submeter 

ainda uma descrição até 250 palavras, que explique o conceito por detrás do seu trabalho visual e expresse 

a ideia que se pretende transmitir com a imagem. 

c) Os trabalhos devem ser enviados em formato PDF para o e-mail das OUB 

(olimpiadasbioquimica@gmail.com), dentro do prazo estipulado. 

d) Em caso de suspeita de fraude, o participante será contactado para se apresentar numa entrevista por 

videoconferência com o painel de júri. Se se confirmar o desrespeito da regra de originalidade do desafio, o 

participante será desqualificado da Edição Especial COVID-19. 

e) Cada elemento do painel de júri atribuirá a cada participante uma pontuação até um máximo de 20 pontos, 

tendo em conta a criatividade, correção científica, clareza e organização do trabalho. A pontuação final do 



desafio e que constará na tabela geral de classificações da Edição Especial COVID-19 corresponderá à média 

das pontuações atribuídas pelos elementos do júri a cada participante.  

f) O participante com maior pontuação será o vencedor do desafio.  

g) Em caso de empate na decisão do vencedor, o painel de júri avaliará a descrição anexa ao trabalho dos 

participantes e decidirá aquela que o complementa da melhor forma. Este critério de desempate não afetará 

as pontuações de tabela geral de classificações dos participantes desempatados.  

 

2. Do desafio OUB’e Quiz decorre que: 

a) O desafio tomará lugar no dia 6 de fevereiro de 2021, com início às 21h30.  

b) O desafio consistirá em 40 questões de escolha múltipla, elaboradas pelos professores da Comissão 

Científica das OUB, com um tempo máximo de resposta de 10-15 segundos. 

c) A plataforma utilizada para a realização do desafio será o Kahoot (ou similar). 

d) Os participantes devem estar presentes, visíveis e audíveis na plataforma de videoconferência Zoom.  

e) Os participantes inscritos no desafio receberão as informações necessárias para entrarem nas plataformas 

estipuladas em momento oportuno, através de e-mail. 

f) O participante com maior pontuação receberá 20 pontos na tabela geral de classificações da Edição 

Especial COVID-19 e será o vencedor do desafio. A pontuação da tabela geral de classificações dos restantes 

participantes será deduzida proporcionalmente a partir da pontuação do vencedor.  

g) Em caso de empate na decisão do vencedor, será lançada uma questão de desempate. O participante que 

responder acertadamente no menor tempo vencerá o desafio e ser-lhe-á atribuído um prémio. Este critério 

de desempate não afetará as pontuações de tabela geral de classificações dos participantes desempatados, 

que receberão 20 pontos.  

 

3. Do desafio Results Detangler decorre que: 

a) O desafio tomará lugar no dia 13 de fevereiro de 2021, com início às 21h30.  

b) O desafio consistirá na interpretação de resultados de artigos científicos fornecidos aos participantes pelo 

painel de júri do desafio. 

c) A plataforma utilizada para a realização do desafio será o Zoom (ou similar). 

d) Os participantes devem estar presentes, visíveis e audíveis na plataforma de videoconferência Zoom.  

e) Os participantes inscritos no desafio receberão as informações necessárias para entrarem na plataforma 

estipuladas em momento oportuno, através de e-mail. 

f) Cada elemento do painel de júri atribuirá a cada participante uma pontuação até um máximo de 20 pontos. 

A pontuação final do desafio e que constará na tabela geral de classificações da Edição Especial COVID-19 

corresponderá à média das pontuações atribuídas pelos elementos do júri a cada participante.  

g) O participante com maior pontuação será o vencedor do desafio.  



h) Em caso de empate na decisão do vencedor, será lançado um novo desafio de desempate, que consistirá 

na interpretação de resultados de um artigo extra e com maior nível de dificuldade. Este critério de 

desempate não afetará as pontuações de tabela geral de classificações dos participantes desempatados.  

 

4. Do desafio Marry Science! A Proposal decorre que: 

a) As participações deverão ser submetidas entre o dia 24 de fevereiro e o dia 27 de fevereiro, inclusive.  

b) O desafio consistirá na escrita de uma proposta de projeto laboratorial acerca de uma questão científica 

original. A proposta deverá incluir um resumo, revisão da literatura, plano e métodos, e tarefas. O tema da 

proposta a concurso é livre, devendo, no entanto, inserir-se na área da Bioquímica, Biologia, Biomedicina 

e/ou Química.  

c) A proposta deverá ser elaborada num formato previamente preparado e dentro de um limite máximo de 

palavras (cerca de 2.000 palavras). O modelo a seguir na elaboração da proposta e outras informações 

pertinentes serão enviadas aos participantes no fim do período de inscrição na Edição Especial COVID-19. 

d) Os trabalhos devem ser enviados em formato PDF para o e-mail das OUB 

(olimpiadasbioquimica@gmail.com), dentro do prazo estipulado. 

e) Caso o painel de júri considere necessário, o participante será contactado para se apresentar numa 

entrevista por videoconferência com o painel de júri, durante a qual fará a defesa e discussão da sua 

proposta.  

f) Se se confirmar uma situação de fraude, nomeadamente o desrespeito da regra de originalidade do desafio, 

o participante será desqualificado da Edição Especial COVID-19. 

g) Cada elemento do painel de júri atribuirá a cada participante uma pontuação até um máximo de 20 pontos, 

tendo em conta a correção científica, clareza, organização do trabalho e criatividade. A pontuação final do 

desafio e que constará na tabela geral de classificações da Edição Especial COVID-19 corresponderá à média 

das pontuações atribuídas pelos elementos do júri a cada participante.  

h) O participante com maior pontuação será o vencedor do desafio.  

i) Em caso de empate na decisão do vencedor, o painel de júri convidará os participantes a defenderem o seu 

trabalho via videoconferência e decidirá aquele que melhor discutiu a sua proposta. Este critério de 

desempate não afetará as pontuações de tabela geral de classificações dos participantes desempatados.  

 

ARTIGO 9º - Disposições finais 

1. A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de proceder a alterações no presente Regulamento, caso 

necessário, sendo que estas entram em vigor aquando da publicação do Regulamento atualizado no site do 

NEBIOQ. 

2. Casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Comissão Organizadora da Edição Especial COVID-19. 

 

 


