REGULAMENTO JORNADAS TECNOLÓGICAS DA FCT/UNL
- JORTEC-

1. LOCAL
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa – denominada FCT/UNL.
Quinta da Torre, 2829-516 - Monte da Caparica.

2. DURAÇÃO
De 6 a 13 de fevereiro de 2015.

3. OBJETIVO
Tendo em conta o sucesso já garantido das edições anteriores, a AEFCT não poderia deixar de
continuar a apostar na dinamização deste tipo de iniciativas que promovem ferramentas e
competências complementares junto dos estudantes e que trazem anualmente prestigiadas
empresas, bem como professores e investigadores de renome nacional e internacional à
faculdade. Desta forma a FCT/UNL potencia um contacto mais próximo entre as
empresas/instituições e os participantes, ao dar a conhecer o que de melhor se faz nas
diferentes áreas das Ciências e Engenharias.

4. ORGANIZAÇÃO
A organização da 16ª Edição das Jornadas Tecnológicas - denominada JORTEC - é uma iniciativa
organizada pela Direção da Associação dos Estudantes da FCT/UNL – AEFCT - e pelas Comissões
Organizadoras de cada curso/área; e conta com o apoio dos Serviços e Direção da FCT/UNL.

5. PARTICIPAÇÃO | DATA LIMITE PARA INSCRIÇÕES
As Comissões Organizadoras deverão preencher uma ficha de inscrição que se encontra no
guichet da AEFCT, até ao dia 7 de Novembro de 2014 (máximo até às 17h).

6. FUNCIONAMENTO
A JORTEC deve ser composta por pequenas talks, palestras ou debates. Para incluir qualquer
outro tipo de atividades, como mostra de empresas ou workshops, a organização da AEFCT deve
dar o seu parecer. Na tabela seguinte apresentamos algumas propostas:

6.1 Comissões Organizadoras
Não há limite no número de participantes na Comissão Organizadora, no entanto, a AEFCT
coloca-se no direito de limitar o número de credenciais disponibilizadas.

6.1.1 Número de Comissões Organizadoras
A JORTEC deve realizar-se por, no máximo, dois cursos/áreas por dia. Consoante o número de
comissões inscritas deve ter-se em consideração a possibilidade de juntar alguns cursos/áreas
com interesses em comum.

6.1.2 Grupos de trabalho
Os grupos de trabalho são formados por um estudante de cada Comissão Organizadora, que
têm uma responsabilidade extra, em comum.
1) Grupo dos patrocínios: em que o principal objetivo é a aquisição de apoios generalizados. Os
apoios podem ser financeiros, publicitários ou ofertas de serviços/recursos.
2) Opcional. Grupos para Coffee Breaks: este grupo deve contactar empresas ou entidades que
possam apoiar os Coffee Breaks da JORTEC. Os apoios podem ser financeiros ou através de
recursos alimentares (comidas e bebidas).

6.2 AEFCT
6.2.1 Competências
- Oficializar por escrito as inscrições das Comissões Organizadoras;
- Zelar o cumprimento do presente regulamento;
- Convocar as reuniões e redigir as atas das mesmas;
- Presidir as reuniões e dirigir trabalhos;
-Cumprir e fazer cumprir as deliberações tomadas pela organização;
- Assinar os documentos que envolvam encargos financeiros ou patrimoniais;
- Assegurar atempadamente a entrega de certificados às comissões organizadoras e
participantes.

6.2.2 Primeira reunião
A AEFCT deve definir uma data para a primeira reunião da JORTEC. A data para a realização desta
reunião deve ser, no máximo, duas semanas após a data limite para as inscrições. Nesta reunião
devem ficar definidas:
-A planificação geral da JORTEC;
-A constituição do(s) grupo(s) de trabalho;

-A marcação da data da reunião seguinte.

7. APOIOS
Todos apoios adquiridos através dos Grupos de Trabalho devem ser distribuídos consoante o
número de participantes esperados por cada Comissão Organizadora. No caso de uma Comissão
Organizadora possuir um apoio que esteja diretamente relacionado com a sua área específica,
este pode ser utilizado de forma independente.
As comissões organizadoras não poderão ter patrocínios externos de empresas concorrentes
com os patrocinadores oficiais da AEFCT (Por exemplo: entidades bancárias, telecomunicações).
A AEFCT irá disponibilizar para cada Comissão Organizadora um total de 10 cartazes a cores A3
e um máximo de 10 almoços, no c@mpus.come, para os oradores do evento, e limitado a 2
elementos da Comissão.

8. PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO
As Comissões Organizadoras encontram-se no direito de publicitar em qualquer meio a sua
própria JORTE, porém a AEFCT encontra-se na obrigação de publicitar o evento na sua
totalidade. O logotipo do evento e da AEFCT, utilizado pelas Comissões para divulgação, será
disponibilizado pela AEFCT.

9. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO
A organização reserva-se no direito de alterar o regulamento, tendo apenas de informar as
Comissões em tempo útil.

10. CONTACTOS
Para qualquer informação adicional ou complementar, contactar:
JORTEC: Jornadas Tecnológicas FCT/UNL.
Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade Nova de Lisboa
Email: info@ae.fct.unl.pt; miltonraimundo@ae.fct.unl.pt (coordenador da área cultural);
jortec@ae.fct.unl.pt
Telf: 212949678
Fax: 212957984

