Alunicípio de Vira Pouca de Aguiar

Proposta n.° „,Ç

/2014

Considerando que:

•

A Universidade de Coimbra promove a iniciativa "Universidade de
Verão 2014", dirigida a estudantes do ensino secundário de todo o
país;

•

É de extrema importância possibilitar aos alunos do Ensino
Secundário do nosso Concelho a vivência de uma série de atividades
pedagógicas e cientificas em diversas áreas do saber, para além de
todas as atividades culturais e desportivas disponíveis;

Considerando ainda:

o A relevância que uma iniciativa desta natureza reveste para o futuro
da formação dos nossos jovens.

Tenho a Honra de propor que a Câmara delibere a aprovação das normas
reguladoras de seleção de alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de
Escolas de Vila Pouca de Aguiar Sul, para a universidade de verão, que se anexa.

Município de Vila Pouca de Aguiar, 14 de Março de 2014

A Vereadora do Pelouro da Educação,

(Dra. Ana Rita Ferreira Dias Bastos)

1

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Regulamento da Universidade de verão

Enquadramento

Decorrerá durante o verão de 2014, nomeadamente de 20 a 25 de julho, uma
nova edição da Universidade de verão organizada pela Universidade de Coimbra.
É de extrema importância proporcionar aos alunos do Ensino Secundário do nosso
Concelho uma experiência enriquecedora, uma vez que serão realizadas diversas
atividades pedagógicas e científicas em diferentes áreas do saber.
É intenção do Município proporcionar aos alunos do 10.°, 11. 0 e 12.° ano, do nosso
Concelho, a participação na Universidade de verão 2014, permitindo-lhes a experiência de
vivenciarem uma semana de interação com estudantes de todo o País.

Artigo L°
Objeto

o

presente Regulamento estabelece as normas de seleção dos alunos que poderão

usufruir desta edição da Universidade de verão a realizar pela Universidade de Coimbra na
semana de 20 a 25 de julho de 2014.

Artigo 2.°
Destinatários
São destinatários da edição da Universidade de verão:
•

Três estudantes de cada ano de escolaridade do Ensino Secundário que
frequentem a Escola Secundária de Vila Pouca de Aguiar e que obtenham
média superior a 15 valores;

•

Os três alunos com melhor Média de classificações de avaliação sumativa
interna do 2.° período, por ano de escolaridade;

•

Alunos naturais, residentes e/ou estudantes no Concelho de Vila Pouca de
Aguiar.

Artigo 3.°
Duração

A Universidade de verão 2014 irá realizar-se na semana de 20 a 25 de julho de
2014 na cidade de Coimbra.

Artigo 4.°
Apoios

o

Município de Vila Pouca de Aguiar assegurará o transporte dos alunos

contemplados desde Vila Pouca de Aguiar até à cidade de Coimbra.
Assume ainda as despesas associadas à iniciativa, no valor de 175,00 € por aluno.
Este valor engloba as atividades a desenvolver, o transporte durante todo o período de
realização do evento na cidade de Coimbra. É ainda englobado no montante acima referido
o serviço de refeições bem como o alojamento numa residência universitária da cidade.

Artigo 5.°
Seleção dos alunos

A seleção dos alunos deverá ser feita pelos Diretores de Turma de cada ano de
escolaridade do Ensino Secundário, tendo sempre em conta como primeiro critério a média
de classificações de avaliação sumativa interna do 2.° período obtida pelos alunos.
A Direção do Agrupamento deverá comunicar ao Município de Vila Pouca de Aguiar,
via carta ou via correio electrónico, os nomes dos alunos contemplados, para a seguinte
morada e/ou correio eletrónico, até ao dia 11 de abril de 2014:
Morada: Município de Vila Pouca de Aguiar
Rua Dr.° Henrique Botelho S/N
5450-027 Vila Pouca de Aguiar

Correio eletrónico: anarita@cm vpagular.pt
-

A Direção deverá ainda enviar as fichas de inscrição (em anexo) dos alunos,
devidamente preenchidas, bem como as autorizações dos Encarregados de Educação
autorizando os seus educandos a participar no evento.
As fichas de inscrição/autorização devem ser acompanhadas pela cópia do
documento de identificação do aluno e do encarregado de educação.

Artigo 6.°
Critérios de Desempate

• Não ter cometido, ao longo do ano letivo, qualquer infração de carácter disciplinar;
• Não ter disciplinas em atraso;
• Não apresentar faltas injustificadas;
• Ter a classificação mais alta entre as classificações das diversas disciplinas.

Artigo 7.°
Deveres da autarquia

A autarquia compromete-se a assumir a despesa associada a cada uma das
inscrições, no valor de 175,00 e;
A autarquia assume ainda o transporte dos alunos de Vila Pouca de Aguiar a
Coimbra e retorno.

Artigo 8.°
Deveres dos alunos

Os alunos contemplados deverão efetuar a inscrição até ao dia 16 de abril de 2014
na Escola, devendo a mesma ser acompanhada por cópia de todos os documentos anexos
à ficha de inscrição.
Em caso de desistência, deverão comunicar por escrito, ao Município de Vila Pouca
de Aguiar, com quinze dias úteis de antecedência, justificando devidamente a desistência.

Artigo 9.°
Ano experimental

1 - O ano de 2014 funcionará como um ano experimental para implementação da
Universidade de verão.
2 - Anualmente, a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar deliberará sobre a
existência da Universidade de verão para esse ano económico.

Artigo 10.°
Dúvidas e omissões

As dúvidas e/ou omissões suscitadas na interpretação e/ou aplicação do presente
regulamento serão dirimidas e/ou integradas por deliberação do executivo municipal,
mediante apresentação de proposta do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador
com delegações de poderes, exarada sobre informação dos serviços competentes.

