Academia ISCTE-IUL
8ª edição | 10, 11 e 12 de Abril
Informações e Normas de participação
A Academia ISCTE-IUL tem um cariz formativo e foi criada com o intuito de dar a conhecer os cursos
lecionados do ISCTE-IUL e para contribuir para a preparação dos candidatos ao ensino superior. O
Projecto tem como objetivos:
1) Dar a conhecer a os cursos ministrados pelo ISCTE-IUL e as suas diferenças, contribuindo para
uma decisão informada e segura;
2) Esclarecer as dúvidas mais comuns sobre os cursos e acesso ao ensino superior;
3) Dar a conhecer as saídas profissionais de cada uma das áreas, através de visitas a
empregadores do ISCTE-IUL ou outro tipo de experiência de contacto com o mercado de trabalho;
4) Dar a conhecer o ISCTE-IUL e seu espírito universitário; 5) Preparar os alunos do ensino
secundário para o mundo universitário, através dos workshops transversais.
A Academia está dividida em 4 áreas: Gestão e Economia, Ciências Sociais e Políticas Públicas,
Tecnologias e Arquitetura.

1. Destinatários
Podem participar no Bootcamp alunos dos 10º e 11º ano de escolaridade de todo o país,
independentemente do tipo de ensino ou escola.
2. Candidaturas
As candidaturas para a Academia ISCTE-IUL serão feitas obrigatoriamente através de um formulário
online disponibilizado no site do ISCTE-IUL.
O período de candidatura é de 4 de janeiro a 1 de abril de 2017.
3. Vagas
O número máximo de participantes previstos para 2017 é:
Gestão e Economia: 80
Ciências Sociais e Políticas Públicas: 80
Tecnologias: 30
Arquitetura: 20.
Caso se justifique, estas vagas poderão ser aumentadas.

4. Seleção
A seleção dos candidatos é feita com base nos seguintes critérios:
1º Critério - Prioridade aos alunos do 11º ano;
2º Critério - Nota média;
3º Critério - Ordem de candidatura.
Todos os candidatos serão contactados por e-mail para confirmação da presença no dia 3 de Abril.
Depois de contactados, os alunos selecionados deverão confirmar a presença até 5 de Abril, através do
preenchimento de uma inscrição definitiva obrigatória, que será enviada por e-mail.
5. Inscrição vinculativa de Presença
Os participantes deverão fazer uma inscrição vinculativa de presença de 3 a 5 de abril, através de um
formulário que será enviado por e-mail. Os participantes selecionados que não realizarem esta inscrição,
não terão lugar na Academia.
6. Check-in
Nos dias 10 e 11 de abril, os participantes terão que fazer o check-in na receção da Academia ISCTE-IUL
às 9:00, onde lhes será entregue senha de almoço e, no primeiro dia, a pasta de participante no com
todos os documentos necessários.
7. Horário
As atividades de dias 10 e 11 têm início às 9:30 e podem terminar até às 18:30. A atividade de dia 12 ainda
não tem horário fixo, depende das empresas que acolherem os participantes.
8. Almoço
Nos dias 10 e 11 e no dia 12 de abril, caso a atividade compreenda os dois períodos do dia, o almoço será
oferecido pelo ISCTE-IUL.
O ISCTE-IUL reserva-se ao direito de poder fazer alterações de horário ou programa, sem alterar os
objetivos da atividade, ou comprometer a qualidade da mesma.
Para mais informações contacte o Gabinete de Comunicação e Imagem:
e-mail ugo@iscte.pt / tel. 210 464 037.

