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História da competição 3MT
Em 2008, a Universidade de Queensland na Austrália lançou uma competição chamada ‘Three
Minute Thesis’ (http://threeminutethesis.org/start-3mt) onde os candidatos/alunos de
Doutoramento explicavam o seu projeto de investigação a uma audiência leiga na área, em três
minutos com apenas um slide, em inglês. A partir daí, a competição 3MT tornou-se um
fenómeno global, tendo sido adotada por diversas instituições em todo o mundo.
Em junho de 2018, o Coimbra Group (CG) apresentou a sua primeira Final da 3MT durante a
Assembleia Geral anual na Universidade de Edimburgo.
Várias universidades do grupo começaram a organizar a sua própria competição, que
apresentam anualmente ao senado da universidade, em cerimónias para novos alunos de
doutoramento ou em outros eventos. Estas apresentações recebem sempre um feedback
positivo de participantes e comunidade científica.
Assim, a Universidade de Coimbra (UC) volta a juntar-se a esta competição, dando voz aos
estudantes de Doutoramento para que possam partilhar o seu entusiasmo pela investigação
que desenvolvem na UC. No ano letivo 2021/2022, acontecerá a 3ª edição da Universidade de
Coimbra dos 3 minutos de Tese de Doutoramento.

Porquê participar?
Desenvolvimento de competências. Participar no 3MT desenvolve competências
académicas, de apresentação e investigação, promovendo a capacidade dos participantes em
explicar a sua investigação utilizando uma linguagem adaptada ao público não especialista.
Promoção de uma cultura de investigação na universidade . 3MT é uma oportunidade
para que os alunos de Doutoramento se juntem, se conheçam e partilhem a sua investigação.
Esta competição é o mote para que as universidades promovam formação na área do
desenvolvimento de competências de apresentação.
Promoção da Universidade. Os vencedores 3MT irão representar a sua universidade na
competição CG 3MT dinamizada pelo Coimbra Group , que trará uma excelente oportunidade
de desenvolvimento de contactos e oportunidades de colaboração.

Formato da Competição Coimbra Group 3MT
A final CG 3MT ocorrerá na Conferência Anual do CG. Previamente, cada universidade
participante irá selecionar os seus melhores candidatos e enviar o vídeo vencedor para o
Grupo de trabalho de Estudos Doutorais (Doctoral Studies Working Group (DS WG), que irá
selecionar os três melhores vídeos que irão competir ao vivo na Conferência Anual do CG.

Calendarização

Datas Informação
13 dezembro 2021 Abertura da fase 1 (Submissão de vídeo de apresentação)
22  janeiro 2022 Encerramento da fase 1
15 fevereiro 2022 Envio da decisão do júri: 20 melhores apresentações
21 a 25 fevereiro 2022 Formação dos 20 candidatos (online)
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11 março 2021 (Semana da
Cultura da UC)

Fase 2 (Competição final do UC 3MT com os 20 candidatos) –
Definição do Finalista do UC 3MT

31 março 2022 Submissão do vídeo do finalista UC 3MT para o Coimbra
Group

5 a 19 abril 2022 Fase 3 – Avaliação dos candidatos pelos membros do DS WG
e definição dos 3 finalistas da competição Coimbra Group

7 a 10 junho 2022 Fase 4 - Final da Competição do CG 3MT

Regras

A. Elegibilidade
Todos os alunos de Doutoramento inscritos em Programas Doutorais da Universidade de
Coimbra são elegíveis para esta competição. Não há restrições de idade, género ou
nacionalidade.

B. Candidatura
Os candidatos devem submeter a sua candidatura através do formulário online disponível em:
https://ls.uc.pt/index.php/894937?lang=pt. As Candidaturas devem incluir o formulário
preenchido, o vídeo de 3 minutos, em português ou inglês, e a declaração de RGPD/Direitos
de imagem assinada e anexada ao formulário.
As candidaturas estão abertas entre 13 de dezembro 2021 e 22 de janeiro de 2022.

C. Seleção dos finalistas da Competição UC 3MT
O Júri é constituído por 19 pessoas com equilíbrio de género e áreas científicas. O Júri irá
selecionar 20 apresentações entre as candidaturas enviadas,
Os critérios do Júri serão:
Compreensão
A apresentação permite uma compreensão do contexto e relevância da questão de
investigação em estudo, enquanto explica a terminologia adequada, evitando jargão científico?
A apresentação descreve claramente o impacto e/ou resultados da investigação, incluindo
conclusões e consequências?
A apresentação segue uma sequência clara e lógica?
O tópico da tese, relevância, resultados, impacto e resultados da investigação, comunicados
numa linguagem apropriada a uma audiência de não especialistas?
O apresentador distribuiu adequadamente o tempo pelas várias secções da apresentação ou
esteve muito tempo dedicado a um determinado aspeto, tendo acelerado em outros?

Conteúdo científico
A apresentação abordou a questão de investigação?
O conteúdo científico foi apresentado com rigor?

Envolvimento e Comunicação
A apresentação cativou a audiência e fez com que esta queira saber mais?
O apresentador foi cuidadoso de forma a não trivializar ou generalizar a sua investigação?
O apresentador mostrou entusiasmo pela sua investigação?
O apresentador captou e manteve a atenção da audiência?
O apresentador teve suficiente presença em palco, contacto visual, alcance vocal, mantendo
um bom ritmo e uma postura confiante?
O slide PowerPoint reforçou a apresentação. Este era claro, legível e concisa?

D. Seleção dos finalistas

3

https://ls.uc.pt/index.php/894937?lang=pt


Fase 1) Pré-seleção 1 (na UC)
A Júri da UC irá selecionar os 20 melhores vídeos submetidos pelos candidatos ao UC 3MT.
Prazo limite: 15 fevereiro 2022

Fase 2) Pré-seleção 2 (na UC):
Os candidatos selecionados irão participar na Formação em comunicação de ciência UC 3MT
(total 8 horas): A Formação inclui: Media Training, How to pitch an idea? e Design Thinking em
Projetos de Comunicação de Ciência.
Os 20 candidatos irão participar na Competição final da UC 3MT que acontecerá na Sala
Almedina do Convento de São Francisco em Coimbra. O Júri UC irá selecionar um vencedor
do UC 3MT que representará a UC na Competição CG 3MT.

Fase 3) Pré-seleção 3 (CG):
O vídeo do vencedor da Competição UC 3MT será enviado para ser avaliado para participar
na competição final do CG. Se o representante da UC for selecionado para a final, este terá
que participar nas Finais da competição do Coimbra Group na Conferência do CG, entre 7-10
junho 2022.

Fase 4) Final da competição CG 3MT:
Três finalistas de três universidades do CG irão participar na final CG 3MT.

E. Durante a competição
Existem algumas regras que os participantes devem seguir durante a competição:
1. As apresentações são limitadas a 3 minutos e os participantes que excederem os 3 minutos
serão desqualificados.
2. É permitido apenas um slide estático (sem transições, animações ou movimento de qualquer
tipo). O vídeo submetido para o CG não deve apresentar o slide incluído/embebido no vídeo,
deve ser submetido em separado num ficheiro pdf. O título do slide deve conter o nome da
universidade, o nome do participante, o título da apresentação e a área de investigação,
devendo ser submetido juntamente com o slide ilustrativo.
3. O vídeo a enviar para o CG deve ser gravado ao vivo durante o evento institucional da
competição UC 3MT, não em estúdio. Deverá ser gravado num único ângulo de uma posição
estática. Zoom para aproximar ou afastar a imagem da posição estática é aceitável. A
apresentação dos candidatos deverá ser suficiente, apresentações orais introdutórias durante o
evento não deverão ser incluídas, nem quaisquer outros créditos pela organização.
4. O áudio do vídeo enviado deverá ser contínuo, sem cortes, edições ou paragens, etc.
5. Não são permitidos outros suportes (ex. ponteiro laser, trajes, instrumentos musicais,
equipamento de laboratório, fundos animados).
6. A apresentação deverá ser em palavra falada (não utilizar poemas, raps ou canções).
7. As apresentações começam quando o apresentador começa a sua apresentação através de
movimento ou discurso.
8. Não são permitidos aparelhos eletrónicos durante a gravação do vídeo (documentos de som
e vídeo).
9. Vídeos submetidos que não cumpram estas regras não serão aceites. Um grupo de técnicos
especialistas irá decidir o procedimento nestes casos. Os vídeos elegíveis serão avaliados pelo
Júri, cuja decisão é final.

F. Prémios
Todos os participantes receberão um certificado.
Se o vencedor do UC 3MT for um dos três finalistas selecionados para a Final da competição
CG 3MT, todas as despesas serão asseguradas pela Universidade de Coimbra.
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G. Comissão Organizadora da Universidade de Coimbra
Ana Santos Carvalho – Instituto de Investigação Interdisciplinar, UC
Sara Amaral – Centro de Neurociências e Biologia Celular, UC
Joana Tereso – Divisão de Comunicação, UC
Marta Costa – Divisão de Comunicação, UC
Karine Paniza – Divisão de Comunicação, UC
H. Júri da Universidade de Coimbra

1. Presidente: Cláudia Cavadas - Vice-Reitora da Universidade de Coimbra
2. Alexandra Aragão – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
3. Ana Maria Teixeira – Faculdade das Ciências do Desporto e Educaçao Física da

Universidade de Coimbra
4. António Miguel Morgado – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de

Coimbra
5. António Rafael Amaro – Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de

Coimbra
6. António Olaio – Colégio das Artes da Universidade de Coimbra
7. Daniela Nascimento – Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
8. Fernando Florêncio – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
9. Henrique Girão – Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
10. Henrique Madeira – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
11. Inês Amaral – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
12. Isabel Henriques  – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
13. Joana Nunes da Costa  – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de

Coimbra
14. João Laranjinha – Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra
15. Marco Daniel de Almeida Pereira – Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da

Universidade de Coimbra
16. Maria Graça Carvalho – Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de

Coimbra
17. Marta Oliveira – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
18. Paulo Oliveira – Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra

I. Contactos

e-mail: threeminutethesiscompetition@uc.pt 
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