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XVII Encontro Internacional de Jovens Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO             

 

 Tema: UM MUNDO, MÚLTIPLAS CULTURAS 

14-17JAN2015 

REGULAMENTO  
PRAZO PARA INSCRIÇÕES: DE 15 A 31 DE OUTUBRO DE 2014 

CANDIDATURAS:  

1. As candidaturas são apresentadas por grupos de dois alunos da ESSB com idades de 16 a 18 anos, de 
qualquer curso do Ensino Secundário. 

2. Os candidatos devem ter sentido de responsabilidade, facilidade de comunicação em inglês e capacidade 
de integração em grupos de trabalho. 

3. O desenvolvimento do projeto a apresentar pode ser acompanhado por um professor. 
4. A seleção das candidaturas, tendo em conta os objetivos do Encontro, a qualidade dos projetos e as vagas 

existentes, será feita pelos Organizadores do Encontro. 
5. A Ficha de Candidatura deve ser impressa, preenchida e assinada pelos Encarregados de Educação, depois 

de tomarem conhecimento: deste Regulamento, do Projeto e do Programa Provisório.  
6. Depois de completamente preenchida, a Ficha de Candidatura deve ser entregue ATÉ 31 DE OUTUBRO a 

um dos seguintes Organizadores do Encontro:  
Dra. Isabel Lucena 
Dr. Paulo Violante 
Dra. Rosária Campos 
Dra. Vanda Salvaterra 

7. Para qualquer esclarecimento deve ser enviada mensagem para josebarrao@sapo.pt e deverá ter como 

assunto: XVIIEIJCEAUNESCO. Sem esta indicação, a mensagem não será lida. 

8. As candidaturas selecionadas deverão, em data a indicar, apresentar a Ficha de Inscrição definitiva.  

9. Os candidatos à participação no Encontro assumem o compromisso de desenvolver um projeto no âmbito 

de um dos seguintes subtemas: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Cada grupo apresentará:  

 Um resumo curto (até 20 linhas Espaçamento simples, Calibri 10). 
DEVERÁ SER APRESENTADO (em suporte papel) COM A CANDIDATURA e enviado por correio eletrónico para 
josebarrao@sapo.pt  e barraojose@gmail.com . 

 Um resumo longo da comunicação (até 2 páginas A4), em inglês. Espaçamento simples, Calibri 10. Tempo 
máximo para a apresentação oral: 10 minutos. 

ATÉ 17DEZ/14 

A 
História da aproximação de culturas - que consequências culturais, científicas e 

sociológicas, em especial depois das viagens iniciadas no século XVI? 
 

  

B 

A aproximação das culturas na atualidade - na comunidade em que a escola está 

inserida: que preconceitos e estereótipos levam à discriminação do “estrangeiro”? Que 

atitudes de tolerância, cooperação, diálogo, solidariedade e de respeito pelo outro se 

manifestam? 
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 Um poster resumo da comunicação, em inglês.  

ATÉ 17DEZ/14 

 O suporte visual da comunicação. Se a comunicação for feita em português, o suporte visual deverá ser em 
inglês.  

ATÉ 17DEZ/14 

 Informação acerca da intervenção para ocupação de tempo livre, com a duração máxima de 10 minutos, sendo 
livre a forma de expressão (música, dança, poesia, teatro, etc.). Tema geral: "Vamos celebrar as nossas 
culturas!".  

ATÉ 17DEZ/14 
 

 Até 4 fotografias inéditas, com indicação do nome do autor, para integrarem a exposição “Luz – Cor – Vida ”, pois 

2015 é Ano Internacional da Luz. ATÉ 28NOV/14 
 

NOTA: PEDE-SE O RIGOROSO CUMPRIMENTO DESTES PRAZOS 

ALOJAMENTO E REFEIÇÕES 

1. Os participantes ficarão alojados no Centro Associativo de Alojamento e Restauração da Fonte Boa - 
Quinta da Fonte Boa (antiga Estação Zootécnica Nacional).  

2. A manutenção do bom estado do mobiliário e das instalações é da responsabilidade dos ocupantes de 
cada quarto.  

3. A Organização está a envidar todos os esforços para garantir o alojamento e as refeições (desde o almoço 
do dia 14 de janeiro até ao pequeno almoço do dia 17 de janeiro).  

4. Se o montante dos apoios obtidos até à abertura do Encontro não for suficiente para a cobertura das 
despesas, o défice deverá ser suportado por contributo dos participantes. Com os apoios já previstos esse 
contributo não ultrapassará os 55,00 €. 

 

TRANSPORTES 

1. A Câmara Municipal de Santarém oferece os transportes durante o Encontro.  
 

OBSERVAÇÕES: 

 A Organização espera que, na data prevista para a inscrição definitiva dos participantes, a situação relativa 
ao apoio financeiro esteja definida.  

 Nesta data, existem vagas para dois grupos. Se houver desistência de alguma das escolas já inscritas, as 
vagas serão ocupadas com alunos da ESSB.  

 


