UFP TEEN 2014 – REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
Âmbito
O presente documento visa definir as normas de participação nas atividades realizadas na UFP
TEEN, promovidas pela Universidade Fernando Pessoa.
Local e Data das Atividades
O programa, a desenvolver em duas semanas do mês de julho, entre 7 e 11 e entre 21 a 25,
decorre nas instalações da Universidade Fernando Pessoa (Edifício Sede, Faculdade de
Ciências da Saúde e Edifício das Clínicas Pedagógicas), prevendo, no entanto, algumas visitas
externas.
Destinatários
Destina-se a alunos que durante o presente ano letivo frequentaram o 7º, 8º e 9º anos e 10º,
11º e 12º anos de escolaridade.
Objetivos
A UFP TEEN objectiva acolher e integrar jovens num conjunto diversificado de atividades que,
em simultâneo, incorporam as dimensões científico-pedagógica, desportiva e cultural.
Acompanhamento
Os participantes serão acompanhados por monitores durante todas as atividades realizadas no
âmbito da UFP TEEN, prestando toda a ajuda e apoio de que necessitem.
No decurso das atividades científico-pedagógicas, os participantes serão acompanhados por
docentes, investigadores e alunos da Universidade Fernando Pessoa.
Horários
As atividades iniciam-se às 9h30 e terminam às 17h00.
O acolhimento diário dos participantes far-se-á a partir das 9h15, em local a confirmar, sendo
os mesmos acompanhados pelos monitores até aos locais onde decorrem as atividades.
Refeições
A inscrição na atividade inclui o almoço para os participantes que escolherem a modalidade de
“Dia completo”: manhãs e tardes. Para a realização de outras refeições, a Universidade
Fernando Pessoa tem ao dispor dos participantes bares e cantina que disponibilizam serviços
de cafetaria, padaria e refeições ligeiras.
Seguro e Assistência médica
Todos os participantes estão abrangidos por um seguro de Acidentes Pessoais.
Em caso de necessidade de assistência médica, esta será prestada numa unidade pública de
saúde e as despesas inerentes à mesma deverão ser comportadas pelo participante, para que
possa depois ser reembolsado pelo seguro.

1

Recolha de imagens
A Universidade Fernando Pessoa poderá, para divulgação presente e futura, utilizar imagens
recolhidas no âmbito da UFP TEEN.
Processo de inscrição
Os interessados em participar na UFP TEEN terão de proceder à sua inscrição até 5 dias antes
do início de cada semana da iniciativa.
O processo de inscrição é efetuado do seguinte modo:
Antes de proceder à inscrição, o interessado deverá ler o presente regulamento;
Seguidamente deverá preencher o formulário de inscrição, de acordo com o ano de
escolaridade que frequentou no presente ano letivo e a(s) semana(s) pretendida(s);
No

formulário

deverá

preencher

todos

os

campos

e

escolher 10 atividades por prioridade (1 “maior interesse” a 10 “menor interesse”).
Todas as inscrições são analisadas e para que cada atividade se realize é necessário 15
(quinze) participantes.
Após a confirmação de todas as inscrições, a Equipa da UFP TEEN comunicará a cada
participante as atividades onde foi colocado, bem como os horários e locais onde as mesmas
se vão realizar.
Documentação obrigatória para a realização da inscrição
Preenchimento do formulário de inscrição, disponível online no sítio da UFP TEEN, em:
http://teen.ufp.pt/formulario-de-inscricao-2/.
Termo de responsabilidade devidamente assinado (será enviado por e-mail após a realização
da inscrição).
Apresentação do Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão ou Cédula Pessoal e do cartão de
contribuinte do participante e uma fotografia tipo passe.
Apresentação do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão do encarregado de educação.
Existe um limite de inscrições definido pela organização. A inscrição está sujeita à confirmação
das vagas existentes, sendo respeitada a ordem de entrada do formulário de inscrição.
Taxa de Inscrição e Formas de Pagamento
As modalidades e os valores da taxa de inscrição são os que constam da tabela disponível em:
http://teen.ufp.pt/propina/.
O pagamento deverá ser realizado num período máximo de 48 horas após o preenchimento do
formulário online.
Poderá fazê-lo presencialmente no ES-CEFOC da UFP ou através de depósito ou transferência
bancária à ordem de Fundação Fernando Pessoa, para o NIB: 0036 0173 99100035364 79, do
Banco Montepio Geral.
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Se optar pela transferência bancária, deverá enviar uma digitalização do comprovativo para:
teen@ufp.edu.pt.
A inscrição só se confirmará após pagamento e receção do respetivo comprovativo.
Em caso de desistência só haverá lugar à devolução dos valores pagos por motivos imputados
à organização.

Porto, 21 de março 2014
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