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CONVOCATORIA 

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PROXECTOS PARA A 
EXPOSICIÓN ‘CAMPUS VIVO. INVESTIGAR NA UNIVERSIDADE’ 

Crue Universidades Españolas convoca a selección de proxectos que participará na III 
edición da exposición “Campus Vivo. Investigar na Universidade”, organizada e 
producida polo Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT) e a Fundación 
Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT).  

1. OBXECTIVO 

O obxectivo do proxecto é trasladar á sociedade a importancia da investigación que 
se leva a cabo en todas as áreas de coñecemento das universidades españolas para o 
desenvolvemento territorial e social e a mellora da calidade de vida da cidadanía a 
través dunha exposición de duración anual que se mostra nas salas do MUNCYT. 

2. SEDE E DATAS DE REALIZACIÓN 

A terceira edición desta exposición desenvolverase na sede do MUNCYT na Coruña. 

A inauguración será no mes de novembro de 2019 e a mostra estará exposta durante 
aproximadamente un ano. 

3. ORGANIZACIÓN 

CRUE Universidades Españolas realizará a selección dos proxectos que participen na 
exposición e asumirá a interlocución coas universidades durante todo o proxecto. Así 
mesmo, cada universidade participante farase responsable do transporte e da 
devolución dos materiais utilizados na exposición do seu proxecto e de que as pezas 
estean aseguradas desde a saída das universidades ata a súa devolución. 

Pola súa banda, o MUNCYT farase cargo do deseño e a montaxe da exposición e mais 
da produción dos materiais gráficos e divulgativos que acompañan ao proxecto. 

MUNCYT e CRUE de forma conxunta asumirán a comunicación e a difusión do 
proxecto e os actos que se organicen para a súa promoción. 

4. CONTIDOS 

A exposición divídese en: 

1. Espazo cero 

Un espazo de acollida en que, a través dun discurso sinxelo, se presenta o concepto 
xeral da exposición empregando recursos gráficos e museográficos. 
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2. Espazo de proxectos 

A continuación, mostraranse os proxectos seleccionados agrupados en catro áreas 
temáticas: 

 Orixe da humanidade. Aparición da linguaxe. Vías de transmisión do 
coñecemento. Investigación en humanidades, ciencias xurídicas e sociais de 
impacto na mellora da sociedade. 

 Avances científicos e tecnolóxicos. Enxeñaría. Arquitectura. Biotecnoloxía. 
Tecnoloxía industrial. Matemáticas aplicadas. 

 Retos do futuro. Sustentabilidade e medio ambiente. Cambio climático. Smart 
Cities. Big Data. 

 Retos sociais. Saúde. Envellecemento. Nanociencia e materiais avanzados. 
Alimentación. Agricultura e bioeconomía. Seguridade. 

Cada unha destas áreas contará cun panel de introdución aos seus contidos 
xerais en formato audiovisual e textual. A seguir, mostraranse os dous proxectos 
expositivos seleccionados para ilustrala, froito da actividade investigadora 
desenvolvida nas universidades. Os resultados da investigación de cada un dos 
proxectos mostraranse a través dos seguintes soportes: 

 Panel explicativo (50x113 cm) en que se expoñerán brevemente os 
obxectivos do proxectos, así como os resultados obtidos e a aplicación 
tecnolóxica (se a houber). O texto irá acompañado de ilustracións ou 
recursos gráficos que faciliten a comprensión do contido. 

 Presentación audiovisual (sen voz e con subtítulos) dun máximo de tres 
minutos de duración. A súa elaboración será responsabilidade do equipo 
responsable do proxecto. 

 Vitrina expositiva (40x40x40cm, con campá pechada). Mostraranse 
obxectos e/ou materiais de laboratorio identificables de cada proxecto. 
Cada obxecto irá acompañado dunha tarxeta cos seus datos.  

 Ficha de man (formato A5). O texto, acompañado de ilustracións, 
esquemas ou recursos gráficos que axuden á comprensión do proxecto 
exposto. 
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5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

A presentación de proxectos realizarase conforme o modelo establecido como 
Anexo I a esta convocatoria. 

Cada universidade poderá presentar un máximo de catro proxectos encadrados 
nalgún dos catro grandes temas expositivos, derivados de investigacións en curso ou 
xa concluídas polos grupos participantes. 

Quedan excluídas da presente convocatoria as universidades cuxos proxectos 
formaron parte das dúas anteriores edicións de “Campus Vivo. Investigar na 
Universidade” (Alcalá de Henares, Barcelona, Cantabria, Carlos III, Castela A Mancha, 
Córdoba, Deusto, Estremadura, Málaga, Oviedo, Politécnica de Madrid, Politécnica de 
Valencia,  UNED, Vic-Central de Cataluña e Vigo). 

Os proxectos deberán presentarse, en lingua castelá, seguindo o modelo de ficha do 
anexo I da presente convocatoria á Secretaría Xeral de Crue Universidades Españolas 
(sg.comisiones-sectoriales@crue.org) e á coordinación do Subgrupo de Traballo de 
Actividades Conxuntas do Grupo de Traballo de Divulgación e Cultura Científica de 
CrueI+D+i (RedDivulga) (campusvivo@uniovi.es). 

O prazo para a presentación de proxectos estenderase desde o 1 de abril ata ás 13:00 
horas (hora peninsular española) do 7 de maio de 2019. 

Formulario. Todos os proxectos deberán cubrir o documento (Anexo I) e incluír a 
seguinte información: 

 Información xeral. Datos identificables do proxecto, con indicación do título, 
a área temática onde se exhibirá, universidade de desenvolvemento, centro 
ou departamento de adscrición do equipo de investigación, nome do 
investigador/a responsable do equipo, integrantes do grupo e datos de 
contacto. 

 Descrición resumo do proxecto. Resumo do proxecto que inclúa os 
obxectivos, a metodoloxía empregada, as principais conclusións e as posibles 
aplicacións. Así mesmo, indicarase se o proxecto foi valorado positivamente 
nalgunha convocatoria autonómica, nacional ou internacional. 

 Elementos de exposición. Existencia de maquetas, obxectos e/ou materiais de 
laboratorio ou traballo para o desenvolvemento da investigación e vídeo para 
a exhibición en vitrina e soporte audiovisual. 

 Actividades divulgativas asociadas. Expoñerase brevemente a existencia ou 
execucións de accións de divulgación do proxecto, incluído o deseño e/ou 
realización de obradoiros ou conferencias, así como a súa adaptación a 
distintos públicos (infantil, familiar, persoas con distintas capacidades ou en 
risco de exclusión social). 
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6. AVALIACIÓN E SELECCIÓN 

A avaliación de proxectos realizarase por un comité integrado por tres 
representantes da RedDivulga de Crue Universidades Españolas e dous 
representantes de FECYT/ MUNCYT. Estes últimos ocuparanse de valorar o contido 
divulgativo e a proposta de produción dos proxectos, mentres que aos membros de 
REDE Divulga lles corresponderá a avaliación dos aspectos científicos do contido das 
propostas. 

Na selección dos proxectos expositivos terase en consideración o equilibrio territorial 
das propostas. 

Así mesmo, terase en conta o potencial expositivo e divulgativo do proxecto e as 
pezas seleccionadas para a súa ilustración. Valoraranse especialmente os elementos 
complementarios e/ou accións propostas para o desenvolvemento do programa 
complementario de actividades para o público. 

O comité de avaliación elaborará un informe motivado que debe conter, polo menos, 
a relación ordenada dos proxectos presentados e a cualificación final obtida. 

Quedará excluído da avaliación calquera proxecto que non se axuste ás condicións 
desta convocatoria. 

A resolución da convocatoria farase pública a partir do 15 de xuño de 2019. 

Unha vez seleccionados, os responsables dos proxectos comprométense a traballar o 
contido da exposición xunto coas persoas responsables de MUNCYT. 

7. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Os criterios de valoración e a súa ponderación para os proxectos presentados son: 

 Criterios substantivos 

o Definición de obxectivos e calidade do proxecto. Perseguir de maneira 
clara os obxectivos xerais da presente convocatoria. Dentro deste 
criterio valorarase a calidade, o nivel de desenvolvemento e o detalle 
xeral do proxecto. 

o Formatos, grao de innovación e relevancia científico-técnica do 
proxecto. 

o Adecuación ás áreas temáticas da convocatoria. 

o Impacto social e/ou territorial da investigación. 

o Proxecto avaliado positivamente en convocatorias autonómicas, 
nacionais ou internacionais. 

o Resultados da investigación. 

o Igualdade de xénero. 
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 Criterios operativos 

o Elementos expositivos. Existencia de todos aqueles elementos para a 
exposición nos distintos soportes que serán empregados: obxectos 
e/ou materiais de laboratorio empregados no traballo de investigación; 
vídeo ou infografía (sen voz e subtitulado en castelán) explicativa para 
a súa proxección en soporte audiovisual. 

o Valor divulgativo da proposta. Achega de actividades, formatos e/ou 
accións, para captación de diferentes tipos de públicos (adulto, infantil, 
familiar, con distintas capacidades), que se executarán na sede da 
exposición 

CRITERIO SUBCRITERIO PESO 

Criterios substantivos 

(máx. 80 puntos) 

Definición de obxectivos e calidade do proxecto. 
Formatos, grao de innovación e relevancia científico-
técnica do proxecto. 

20 

Adecuación ás áreas temáticas da convocatoria 20 

Impacto social e/ou territorial da investigación 20 

Proxecto avaliado positivamente nunha convocatoria 
autonómica, nacional ou internacional (HORIZON 2020, 
Plan nacional de investigación ou Plan rexional, entre 
outras). 

10 

Resultado de investigación (artigo científico, patente, 
modelo de utilidade, spin off, noticia en medios de 
comunicación…). 

5 

Igualdade de xénero (proxecto dirixido por unha muller). 5 

Criterios operativos 

(máx. 20 puntos) 

Elementos museográficos 15 

Valor divulgativos da proposta 5 

8. COMPROMISO DAS PERSOAS RESPONSABLES DO PROXECTO 

Unha vez realizada a selección, as persoas responsables dos proxectos 
comprométense a traballar o contido da exposición xunto con Isabel Ruiz de la Peña 
González, comisaria-coordinadora designada por Crue Universidades Españolas para 
o proxecto e co apoio de MUNCYT. 

Así mesmo, será competencia e responsabilidade dos equipos responsables dos 
proxectos seleccionados, o transporte e a contratación dos seguros pertinentes para 
os obxectos e/ou materiais que serán expostos. 
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9. MÁIS INFORMACIÓN E CONTACTO 

Isabel Ruiz de la Peña, coordinadora do Subgrupo de Actividades Conxuntas da Rede 
Divulga / Itziar Ahedo Raluy, membro do Subgrupo de Actividades Conxuntas da 
Rede Divulga. 

campusvivo@uniovi.es  

985 10 4061 | 985 10 2762 

Secretaría Xeral de Crue Universidades Españolas 

sg.comisiones-sectoriales@crue.org 

913 600802 
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