
REGULAMENTO BIOLOGICAL ENGINEERING CHALLENGE 2021 

 

Desafio 

 

O Biological Engineering Challenge é um concurso premiado, composto por 3 etapas, a             

decorrer durante o mês de março.  

Para as sessões realizadas pelo NEBIST, essenciais à concretização do BEC,           

recorrer-se-á à plataforma Zoom e os participantes receberão via email a data, hora e              

link de acesso às mesmas. Será realizada pelo menos 1 sessão por cada etapa.  

Nas sessões mencionadas no ponto acima é obrigatória a presença de pelo menos um              

elemento de cada equipa. Na ausência de elementos da equipa nas referidas sessões a              

equipa fica sujeita a desclassificação. 

Equipas 

 

Só é permitida a participação de alunos do Departamento de Bioengenharia do            

Instituto Superior Técnico, estando incluídos os Mestrados Integrados de Engenharia          

Biológica e Engenharia Biomédica, bem como os Mestrados de Biotecnologia,          

Bioengenharia e Nanossistemas, Engenharia Farmacêutica e Microbiologia. 

 

Cada equipa tem de ser composta por 3 ou 4 membros, não sendo obrigatório que               

estes pertençam ao mesmo ano curricular nem ao mesmo curso. 

 

Alunos pertencentes à Presidência, Direção e/ou Coordenação do NEBIST não podem           

participar. Além disso, ficam também impedidos de participar todos os membros do            

Departamento de Formação do NEBIST, responsáveis pelo planeamento e         

concretização do concurso. 

 

Inscrições 

 

A inscrição é feita por equipa, através do preenchimento de um formulário presente             

no site do NEBIST.  

É necessária a inscrição de 4 equipas para que o desafio ocorra. Caso esta condição               

não seja cumprida, o desafio será cancelado. 

 

 

 



Etapas 

 

O concurso é constituído pelas seguintes etapas: 

 

1ª Etapa - Quiz : Nesta fase procurar-se-á aprofundar as matérias abordadas na área              

da bioengenharia através de um quiz realizado através duma plataforma online no dia             

da sessão de abertura do BEC, realizada na primeira semana de março. As 5[1] equipas               

com melhor classificação avançam para a 2ª etapa. Em caso de empate relativamente             

ao número de respostas corretas será aplicada uma questão extra de desempate. 

 

2ª etapa – Case Study: Numa sessão Zoom a realizar na segunda semana de março[2],               

será apresentado às 5[1] equipas apuradas um Case Study, desenvolvido por Luis Costa,             

da Winning Scientific Management, empresa portuguesa de consultoria empresarial.         

Cada equipa terá duas semanas para elaborar o desafio apresentado nesta sessão.            

Nesta etapa, nenhuma equipa será eliminada. 

 

3º etapa - Comunicação de Ciência: Desafio no âmbito de testar as aptidões dos              

alunos em termos de comunicação de ciência. Após o prazo de entrega do Case Study,               

será realizada uma sessão Zoom na qual será fornecido o enunciado com detalhes             

sobre o desafio. As equipas terão um prazo de duas semanas para realizar esta etapa. 

 

Depois de encerradas as inscrições, os participantes irão receber por email um            

compromisso de honra cuja assinatura é obrigatória. A violação do mesmo implicará a             

desqualificação da equipa. 

 

Avaliação 

 

1ª etapa - A primeira etapa é realizada com recurso a uma plataforma online, pelo que                

a correção é realizada automaticamente.[3]  

 

2ª etapa - O desafio elaborado por cada equipa será corrigido por Luis Costa, da               

Winning Scientific Management, empresa portuguesa de consultoria empresarial. A         

cada equipa será atribuída uma classificação de pontos. Nenhuma equipa é eliminada            

no final desta etapa. 

 

3ª etapa - O desafio será avaliado pelo alumnus de MEBiol e atual aluno do Mestrado                

em Comunicação de Ciência, na NOVA FCSH, Pedro Garvão, e pela professora do             

Departamento de Bioengenharia do IST, Ana Azevedo. A cada equipa será atribuída            

uma classificação de pontos. 

 



Os pontos da 2ª e 3ª etapa são somados e as classificações finais são atribuídas com                

base no sistema de pontos mencionado. 

 

Prémios 

 

Os prémios monetários serão atribuídos pelo NEBIST às duas equipas com maior            

pontuação. Os valores indicados abaixo dizem respeito ao prémio atribuído à equipa e             

não a cada um dos membros da mesma. 

 

1º prémio: 200 euros  

2º prémio: 100 euros  
 

[1] - Caso o número total de equipas inscritas seja 4, apenas 3 serão apuradas para a 2ª fase. Caso o                     
número total de equipas inscritas seja 5, apenas 4 serão apuradas para a 2ª fase 

[2] - Sujeito a alterações. Os participantes serão informados por e-mail da data definitiva. 

[3] - Todas as respostas do Quiz foram previamente aprovadas por docentes do DBE. 

 


