UNIVERSIDADE JÚNIOR | 15.ª EDIÇÃO
Concurso de Ideias 2019

NOTA PRÉVIA
O concurso de ideias 2019 abre para todos os subprogramas dos Cursos de Verão 2019 da Universidade Júnior. As propostas
apresentadas deverão ser enquadradas numa das seguintes tipologias:
 Experimenta no Verão | estudantes do 5.º e 6.º anos (programas diários)
 Oficinas de Verão | estudantes do 7.º e 8.º anos (programas diários)
 Oficinas de Verão Temáticas | estudantes do 7.º e 8.º anos (programas de dois dias + atividade conjunta interdisciplinar)
 Verão em Projeto | estudantes do 9.º ao 11.º ano (programas semanais)
 Escola de Línguas | estudantes do 5.º ao 11.º ano (programas quinzenais)
Globalmente, serão valorizadas as propostas que:
 definam claramente objetivos e conteúdos, mediante a apresentação de uma planificação da atividade (está disponível
um modelo on-line);
 se aplicável, promovam a articulação com os núcleos museológicos, estimulem a interdisciplinaridade ou o conhecimento
da realidade local (ambiental, económica, social, histórica, cultural…);
 incluam trabalho laboratorial e de projeto, bem como eventuais visitas de estudo ou trabalho de campo.
Em algumas faculdades as propostas carecem de aprovação prévia pela Direção ou pelo responsável do Departamento, antes de
serem remetidas aos serviços centrais, pelo que deve verificar na sua unidade quais os procedimentos adotados para a submissão
de uma proposta.

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE
 Título da atividade: __________________________________________________________________________________
 Programa (enquadre a sua proposta num dos seguintes programas):
☐ Experimenta no verão (estudantes do 5.º e 6.º anos | atividades para 1 dia | todo o mês; 6h/dia)
☐ Oficinas de verão (estudantes do 7.º e 8.º anos | atividades para 1 dia | todo o mês; 6h/dia)
☐ Oficinas de verão temáticas (estudantes do 7.º e 8.º anos | atividades para 2 dias + atividade conjunta; 6h/dia)
☐ Verão em Projeto (estudantes do 9.º ao 11.º ano – atividades de 1 semana – uma ou mais semanas de julho; 30 horas)
☐ Escola de Línguas (estudantes do 5.º ao 11.º ano – atividades quinzenais; 6h/dia)
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Se assinalou o programa Verão em Projeto, indique:
 Ano de escolaridade mínimo exigido para participar na sua atividade:

☐ 9.º

☐ 10.º

☐ 11.º

 Semana(s) de atividade:
☐ 1.ª semana (1 a 5 de julho)
☐ 2.ª semana (8 a 12 de julho)
☐ 3.ª semana (15 a 19 de julho)
☐ 4.ª semana (22 a 26 de julho)
 Número máximo de participantes:
☐ 8 alunos/semana + 1 monitor
☐ 16 alunos/semana + 2 monitores
☐ Outro _________________________________________________________________________________

PROPONENTES DA ATIVIDADE
Proponente / professor responsável:
 Nome ___________________________________
 Faculdade Selecione uma Faculdade

Outros colaboradores (docentes ou investigadores)
da U.Porto:
 Nome ____________________________________
e-mail ____________________________________

 Departamento ____________________________
 Contactos:
Telefone ______________________________
Telemóvel _____________________________
e-mail ________________________________

 Nome ____________________________________
e-mail ____________________________________
 Nome ____________________________________
e-mail ____________________________________

Monitores:
☐ Pretendo abrir concurso para monitores da minha atividade
☐ Monitores associados (Preencher apenas no caso de ter monitores já definidos que irão colaborar precocemente na
preparação das atividades.)




Nome ____________________________________
Nome ____________________________________
Nome ____________________________________

e-mail ____________________________________
e-mail ____________________________________
e-mail ____________________________________

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
 Texto para o site (http://universidadejunior.up.pt) (apresente um texto curto, claro e atrativo)
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 Descrição sumária da proposta para avaliação pela comissão científica: (apresente sucintamente os objetivos das atividades
que prevê realizar, os assuntos a abordar, metodologias e o trabalho final pretendido, se aplicável; sugere-se que
alternativamente estruture a sua proposta de acordo com o modelo disponível on-line)

LOGÍSTICA DO PROJETO
 Instalações
(Verifique, na sua faculdade, se estão garantidas as condições logísticas que irá indicar nos campos que se seguem.)
☐ Sala disponível na Faculdade/Departamento
N.º ______

Piso ______

Edifício ______

☐ Sem sala atribuída/disponível
☐ Outro
 Transportes (detalhes a descrever posteriormente em formulário próprio sobre aspetos logísticos)
☐ Não prevê visitas de estudo ou outras deslocações
☐ Prevê visitas de estudo ou outras deslocações




Local ______________________________________________________________________________
Meio de transporte previsto ____________________________________________________________
Duração:
☐ manhã
☐ tarde
☐ dia completo

ORÇAMENTO PREVISTO
Rubrica

Custos

Aquisição de materiais

__________

Equipamentos

__________

Produção de manuais

__________

Transportes (em caso de visita de estudo)

__________

Máx.: 800€
Para atividades a funcionar
todo o mês com turmas de
16 alunos

Gravar e enviar em anexo, por email, para: vsilva@reit.up.pt
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