
        

    
 
 
 

      

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

MUNCYT 

R/Pintor Velázquez s/n  

28100 Alcobendas, Madrid 

Praza do Museo Nacional, 1 

15011 Coruña 

Crue Universidades Españolas 
Praza das Cortes, 28014 Madrid 
913 60 08 02 

 

1 

 

CONVOCATORIA 

Exposición «Campus Vivo. Investigar na Universidade» 

A Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT), o Museo Nacional de 

Ciencia e Tecnoloxía (MUNYCT) da Coruña e Crue-Universidades Españolas convocan 

a II edición da exposición «Campus Vivo. Investigar na Universidade».  

 

Obxectivo 

O obxectivo do proxecto expositivo de divulgación científica é trasladar á sociedade a 

importancia da investigación que se desenvolve en todas as áreas de coñecemento 

das universidades españolas para o desenvolvemento territorial e social e a mellora 

da calidade de vida da cidadanía. 

 

Data 

A exposición terá lugar na sede do MUNCYT da Coruña a partir de outubro de 2018 

cunha duración aproximada dun ano. 

 

Contidos 

A exposición manterá as catro grandes áreas temáticas da edición anterior: Orixe da 

humanidade, Avances científicos e tecnolóxicos, Retos do Futuro e Retos sociais.   

Cada unha das áreas albergará dous proxectos expositivos, froito da actividade 

investigadora desenvolvida nas universidades. 

 

Presentación de solicitudes 

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. 
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CONVOCATORIA 

 

Quedan excluídas da presente convocatoria as universidades cuxos proxectos 

formaron parte da I edición de «Campus vivo. Investigar na Universidade» (Oviedo, 

Vigo, Carlos III, Cantabria, Politécnica de Madrid, Castela A Mancha e Vic-Central de 

Cataluña). 

 

As solicitudes presentaranse seguindo o modelo de ficha do anexo I da presente 

convocatoria, antes do 1/03/2018 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 

Crue I+D+i (Rede Divulga) (campusvivo@uniovi.es). 

 

Selección 

Na selección dos proxectos expositivos terase en conta o equilibrio por áreas 

temáticas (elixiranse dous proxectos por cada unha delas) e, na medida do posible se 

os proxectos presentados o permiten, o equilibrio territorial. Igualmente 

concederáselle especial relevancia ao valor expresivo e didáctico das pezas 

seleccionadas en cada proposta. 

 

Teranse en conta na selección aquelas características relacionadas coa súa potencial 

adaptación a todo tipo de público, como a incorporación de materiais que permitan a 

súa adaptación a públicos específicos como os infantís ou con capacidades cognitivas 

ou intelectuais especiais. 

 

O Comité de selección estará integrado por tres representantes da Rede Divulga de 

Crue Universidades Españolas e tres representantes de MUNCYT-FECYT. 
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CONVOCATORIA 

Prazos 

O prazo para presentar as solicitudes será do 1 ao 28 de febreiro de 2018. 

 

A resolución publicarase a partir do 1/04/2018.  

 

Unha vez seleccionados os proxectos, as persoas responsables destes 

comprométense a traballar o contido da exposición xunto coas persoas responsables 

do MUNCYT. 

 

Financiamento 

A preparación de todos os materiais necesarios para a exposición museística (paneis, 

vídeos, materiais etc.) correrá a cargo da entidade financiadora da exposición 

(MUNCYT). 

 

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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