REGULAMENTO: SUMMER SCHOOLS ISPA
O presente regulamento visa definir as normas de participação em qualquer uma das
SUMMER SCHOOL ISPA e fornecer as informações necessárias à participação e ao bom
funcionamento desta iniciativa promovida pelo ISPA.
Contexto e Objetivos das SUMMER SCHOOLS
A SUMMER SCHOOL ISPA (seja de Psicologia ou Biologia) é um programa para
estudantes do Ensino Secundário com interesse nas áreas de Psicologia e Biologia e
que procura contribuir para uma escolha informada e consciente de um percurso
universitário a seguir. Nesse sentido, a SUMMER SCHOOL pretende:
a) apresentar a Licenciatura de Biologia e o Mestrado Integrado em Psicologia, como
áreas de conhecimento científico em constante desenvolvimento e como profissão em
contexto aplicado e científico;
b) familiarizar os participantes com o espaço, cultura e comunidade do ISPA.
Direitos e Deveres dos Participantes
- Os participantes terão acesso a toda a informação relevante no que diz respeito à
organização e participação na SUMMER SCHOOL, nomeadamente:
a) Programas e atividades;
b) Regulamento;
c) Pessoas de contato;
d) Localização.
- Os participantes têm o direito de realizar todas as atividades organizadas neste
âmbito e de receber o devido acompanhamento para a sua realização dentro e fora
das instalações do ISPA;
- Para sua segurança e bom funcionamento das atividades, os participantes devem
cumprir as instruções que lhes forem dadas pelos docentes, monitores e outros
elementos da organização, bem como seguir as indicações que constam do presente
regulamento. O comportamento dos participantes deve reger-se pelos princípios de
civilidade, responsabilidade e respeito pelos outros;
- Os participantes deverão informar quaisquer necessidades especiais no que diz
respeito a problemas de saúde / necessidade de medicação, assim como restrições
alimentares (se os participantes forem menores de idade, deverão ser os/as
Encarregados/as de Educação e/ou Responsáveis a fornecer estes dados).
Direitos e Deveres da Organização
- A organização reserva-se ao direito de alterar a programação indicada por razões de
força maior ou outras que lhe pareçam pertinentes;

- Qualquer prejuízo nos equipamentos ou estruturas causado por ato voluntário dos
participantes será punido com a cobrança do valor correspondente ao bem danificado
ou necessário à sua reparação;
- A organização não se responsabiliza por perda ou dano de bens pessoais dos
participantes;
- A organização é responsável pelos participantes no período em que decorrem as
atividades e dentro do horário estabelecido.
Candidaturas e Inscrições
- As candidaturas à SUMMER SCHOOL decorrem no site do ISPA através do
preenchimento de formulário próprio e estarão abertas no período aí divulgado
(inscrições limitadas).
- O candidato só se encontra efetivamente inscrito/a depois de ter efetuado o
pagamento e recebido um email de confirmação.
Condições Gerais
- Número de vagas: Psicologia 25 vagas, Biologia 20 vagas;
- As atividades que constam da SUMMER SCHOOL podem ser consultadas no site do
ISPA;
- Horários: as atividades decorrem das 10h00 às 17h00;
- Local: ISPA – Instituto Universitário, Rua Jardim do Tabaco N.º 34, 1149-041 Lisboa;
- Os/as Encarregados/as de Educação e/ou Responsáveis pelos/as participantes
assumem o compromisso de recolher o participante em caso de doença que
impossibilite a sua permanência nas atividades da SUMMER SCHOOL, ou caso o
participante manifeste vontade de regressar a casa antes do final das atividades;
- Todos os participantes devem fazer-se acompanhar do documento de identificação
com fotografia;
- Todos os participantes devem respeitar todas as normas e regras de segurança
impostas em cada atividade, sendo responsáveis pelos eventuais prejuízos causados à
entidade organizadora ou a terceiros;
- Em caso de indisciplina por parte dos/as participantes, a organização da SUMMER
SCHOOL ISPA comunicará a ocorrência aos/às Encarregados/as de Educação e/ou
Responsáveis pelo/a participante.
Captação e utilização de imagens
Após a confirmação da inscrição será enviado aos participantes um documento que
deverá vir devidamente assinado para ser entregue no ato do acolhimento de cada
uma das SUMMER SCHOOLS, no ISPA.
Certificado de Participação
Todos os participantes da SUMMER SCHOOL ISPA 2019 têm direito a um certificado de
participação.

Avaliação
Será disponibilizado um inquérito com o objetivo de avaliar o grau de satisfação dos
participantes.
Disposições Finais
O presente regulamento deverá ser lido, compreendido, aceite e assinado pelos/as
Encarregados/as de Educação e/ou Responsáveis pelo/a participante na SUMMER
SCHOOL ISPA e entregue no acolhimento, dependendo dele a sua participação.
Confirmo a leitura, compreensão e aceitação das condições expressas no
Regulamento.
Nome do participante no DIA ABERTO ISPA 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------O/A Encarregado/a de Educação/Responsável pelo/a participante no DIA ABERTO ISPA
2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

