Normas de participação e seleção
dos alunos para a Universidade Júnior
A Universidade do Porto desenvolve, desde 2005, um
programa de cursos de verão destinados aos jovens do
2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário – a
Universidade Júnior.
Sendo o maior programa nacional de iniciação ao ambiente universitário, a Universidade Júnior (U. Jr.) tem
como principal missão a sensibilização e promoção do
gosto pelo conhecimento em diversas áreas do saber
procurando, também, ajudar os jovens na sua orientação vocacional. Estando neste momento em fase de
preparação a 16.ª edição da U. Jr., o Município tenciona
proporcionar a alguns jovens do concelho, a possibilidade de frequentarem gratuitamente este programa.

Seleção

Data dos Cursos de Verão

Inscrições

Os cursos para este ano letivo decorrem de 18 a 29 de
julho, sendo a semana escolhida para a frequência dos
jovens de Lousada a semana de 25 a 29 de julho.

Comparticipação

O Município compromete-se a apoiar:
• 20 jovens, com o pagamento da propina e transporte;
• 30 jovens, só transporte.
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A seleção dos jovens será da responsabilidade das direções dos quatro Agrupamentos e devem ser alunos dos
9.º, 10.º e/ou 11.º ano.
Para os 20 jovens – propina + transporte
• 5 jovens por agrupamento. Estes jovens devem ser
selecionados tendo por base dois critérios: melhor desempenho escolar e carência económica.
• Preferencialmente devem ser jovens que não tenham
participado em edições anteriores, com o apoio total do
Município (propina + transporte).
Os alunos devem ser selecionados até final de abril,
sendo o limite para o envio dos dados o dia 4 de maio.
20 jovens (propina + transporte)
Uma vez selecionados os participantes, os agrupamentos devem enviar por e-mail (vera.cunha@cm-lousada.
pt) o nome e contacto dos participantes. Oportunamente os alunos são contactados para escolherem o curso.
Para os 30 jovens – só transporte

Os alunos interessados em usufruir do transporte do
Município, devem inscrever-se diretamente no site da
Universidade e pagar a respetiva propina, e enviar os
dados pessoais ao município, para lhes garantir a reserva do lugar no autocarro.

