Universidade Júnior

A 11ª edição da Universidade Júnior (adiante designada simplesmente por U.Jr), arranca em
Julho do presente ano, apresentando um vasto programa de actividades de Verão
organizado pela Universidade do Porto que, durante todo o mês, irá movimentar pelas suas
14 faculdades cerca de cinco mil jovens de todo o país, com idades compreendidas entre os
11 e os 17 anos de idade.
A “U.Jr” abre as portas das catorze faculdades e de vários centros de investigação da
Universidade do Porto a alunos do 5º ao 11º ano de escolaridade que, durante uma semana
das suas férias escolares, podem experimentar a vida universitária, participando em projectos
e actividades pedagógicas das suas áreas de eleição.
A “U.Jr” constitui-se como uma das maiores operações alguma vez realizadas pela
Universidade do Porto, envolvendo cerca de 170 monitores para um total de 65 diferentes
projectos de actividades e disponibilizará alojamento a cerca de 600 alunos de localidades
mais longínquas. Para os alunos de concelhos circunvizinhos, a Universidade do Porto conta
com o apoio da colaboração das Câmaras Municipais, que garantem o transporte de e para o
Porto dos seus jovens munícipes.

1. Condições de acesso
A Universidade do Porto e a Câmara Municipal de S. João da Madeira, à semelhança dos
anos transactos, estabeleceram um protocolo de cooperação, para participação na
Universidade Júnior do Verão de 2017.
De acordo com o referido protocolo, a Universidade do Porto compromete-se a aceitar
estudantes sanjoanenses. Por sua vez, a Câmara Municipal compromete-se a apoiar os
seus jovens munícipes no que diz respeito ao transporte para e do Porto, estando, no
entanto, este transporte subordinado aos seguintes pontos:

a)

Os alunos terão que ser residentes em S. João da Madeira;

b)

O limite máximo de alunos a transportar em cada semana será de 8;

c)

O limite mínimo de alunos a transportar em cada semana será de 4;

d)

As inscrições serão aceites por ordem de chegada, estando abertas a partir do
dia 12 de Junho.

2. Submissão de candidatura ao transporte
Compete aos alunos fazer as suas inscrições na “U.jr”, sendo da sua exclusiva
responsabilidade o pagamento dos custos de inscrição.
Poderão candidatar-se ao transporte todos os jovens munícipes que possuam a confirmação
da aceitação das suas inscrições pela “U.jr”.
Para tal, deverão submeter ao Gabinete da Sr.ª Vereadora da Educação da Câmara
Municipal, através do email andreacoelho@cm-sjm.pt ou presencialmente no Gabinete de
Atendimento ao Público na Câmara Municipal, a seguinte informação:
•

Nome do aluno, morada, contacto telemóvel e e-mail (aluno e encarregado
de educação);

•

Cópia do cartão cidadão do aluno;

•

Cópia do cartão cidadão do encarregado de educação do aluno;

•

Comprovativo de residência (cópia fatura água, luz, gás);

•

Comprovativo de recenseamento no município de S.J.M;

•

Indicação sobre os projectos e actividades pedagógicas a frequentar

•

Respectivas datas;

•

Locais de recepção na “U.jr”.

Esta informação deverá chegar com, pelo menos, duas semanas de antecedência da data
pretendida para a realização do transporte.
Em caso de desistência da inscrição na “U.Jr” por parte do aluno, este deverá informar o
Gabinete da Sr.ª Vereadora da Educação da Câmara Municipal, por forma a se anular o seu
transporte e, caso exista, dar a vez a um suplente.

3. Contactos
O Gabinete da Sr.ª Vereadora da Educação será o ponto de contacto com a Universidade do
Porto e com os jovens interessados em candidatar-se ao transporte.
Contactos:
Dr.ª Andrea Coelho
Telefone: 256 200268
Email: andreacoelho@cm-sjm.pt

S. João da Madeira, 3 de Maio de 2017

