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PREÂMBULO 

As Jornadas Transdisciplinares são o maior evento de formação realizado pelo 

Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social da 

Associação Académica de Coimbra que oferecem, durante três dias, inúmeras 

experiências e oportunidades tanto de carácter científico como social. A edição deste 

ano realiza-se entre os dias 28, 29 e 30 de março de 2017 na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra com o tema “Homem, de que 

tempo? Ontem. Hoje. Amanhã (?)”.  

ARTIGO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1. As inscrições para o evento são feitas através do link 

https://form.jotformeu.com/50796109112351 para Estudantes e 

https://form.jotformeu.com/50798395659376 para Não Estudantes. 

2. As incrições são válidas a partir das 00h00 minutos do dia 1 de Março de 2017.  

3.  Cada participante apenas poderá estar inscrito numa actividade do Programa 

Científico no mesmo espaço de tempo (atenção às sobreposições). 

4. O formulário apenas estará finalizado após o preenchimento de todos os espaços 

obrigatórios e envio dos documentos solicitados.  
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5. Abrindo as inscrições com o horário/programa ainda incompleto, as inscrições 

para as sessões podem sofrer ligeras alterações quanto aos oradores, temas e/ou 

horários, sendo garantido o contacto prévio aos participantes para reformularem 

as suas escolhas. 

ARTIGO II 

PACOTES 

Existem diferentes pacotes de inscrição para estudantes e não estudantes: Base, 

Diário e Individual  

1. Pacotes Estudante:  

a) Base: Conferências + Lectures + 3 Workshops + Programa Social dos 

três dias = 20€  

b) Diário (um dia à escolha): Conferências + Lectures + Workshops + 

Programa Social (caso esteja no programa do dia) = 10€  

c) 1 único Workshop/ Lecture/ Conferência/ Sessão do Programa Social = 

5€ 

2. Pacotes Não Estudante  

a) Base: Conferências + Lectures + 3 Workshops + Programa Social dos 

três dias = 25€  

b) Diário (um dia à escolha): Conferências + Lectures + Workshops + 

Programa Social (caso esteja no programa do dia) = 13€  

c) 1 único Workshop/ Lecture/ Conferência/ Sessão do Programa Social = 

8€ 

 

ARTIGO III 

VAGAS DAS SESSÕES 

1. Existe limite de vagas para a grande maioria das sessões em função da 

actividade, dos objectivos específicos de cada orador e da capacidade das salas. 
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2. O critério de selecção dos participantes para os workshops prende-se com a 

ordem de inscrição, verificada pela chegada dos e-mails.  

3. Em casos de desistências de participação em workshops, será procurado o 

participante que tenha mostrado interesse no mesmo imediatamente a seguir ao 

número limite (e.g.: num workshop com limite de 40 pessoas, será chamado o 

participante número 41).  

 

ARTIGO IV 

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

1. Após o devido preenchimento do formulário de inscrição, o participante receberá 

no espaço de 24h um e-mail com o NIB para o qual deverá transferir o montante 

relativo ao pacote de inscrição que escolheu.  

2. A inscrição apenas será validada assim que o participante enviar um 

comprovativo de pagamento para o e-mail insc.jornadastrans@gmail.com. 

3. Após o pagamento, não existe possibilidade de reembolso, mesmo em caso de 

não comparecia ao evento. 

 

 

ARTIGO V 

LIMITE DE INSCRIÇÃO 

As inscrições permanecerão abertas até ao último dia do evento, dia 30 de março de 

2017, dado haver possibilidade de inscrição numa única sessão.  

 

 

 

Qualquer caso omisso no presente regulamento será analisado pela Comissão 

Organizadora das Jornadas Transdisciplinares’17.  
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