Regulamento do Evento | Participantes
Regulamento Geral
Preâmbulo
A 1ª edição do NanoTease, a decorrer nos dias 10 e 11 de março de 2021, incidirá
sobre o tema das nanopartículas e microscopia ótica, técnicas bastante relevantes na
atualidade em várias áreas das ciências. Este evento é direcionado a todos os
profissionais e estudantes interessados na área das ciências, onde estas técnicas são
aplicadas.
O evento iniciar-se-á dia 10 de março com uma palestra do tema Nanopartículas,
a cargo do Engenheiro João Carvalheira, que terá a duração de 1h para a exposição de
conceitos e de 30 minutos para o esclarecimento de dúvidas. No dia 11 de março, irá se
realizar uma palestra do tema da microscopia ótica, dirigida pelo químico industrial
Pedro Prazeres, que seguirá os mesmos moldes do primeiro dia. Este evento será
realizado através da plataforma “Zoom” e decorrerá, em ambos os dias, pelas 18h15 e
tendo ambas as palestras a duração prevista de 1h30.
Artigo 1
Âmbito
1. O presente regulamento institui as condições de participação no evento.
Artigo 2
Inscrições
1. A 1ª edição do NanoTease destina-se a profissionais e estudantes universitários
interessados nas áreas das ciências onde se aplicam técnicas de nanopartículas e
de microscopia ótica.
2. As inscrições para o evento serão feitas via online, de modo individual, através de
um formulário que é disponibilizado nas plataformas digitais da Scientific Junior
Value.
3. O período de inscrição decorre de 3 de março a 9 de março
4. As inscrições estão limitadas a 90 participantes.
5. O evento não tem número mínimo de inscrições.
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6. A participação no evento tem um custo associado de 4€
7. O pagamento deve ser efetuado no ato da inscrição por transferência bancária
para o NIB / IBAN da Scientific: 0033 0000 4548 3933 5080 5.
8. O comprovativo de pagamento deverá ser enviado segundo as indicações do
formulário de inscrição.
9. Para que seja válido, o comprovativo deverá incluir:
o

nome do participante ou titular da conta bancária;

o

NIB da Scientific.

10. A inscrição no evento implica o conhecimento total e a aceitação dos termos do
presente regulamento.
Artigo 3
Seleção de participantes
Como a plataforma Zoom tem um limite máximo de participantes, quando e se
esse número for excedido, a seleção dos participantes é feita de acordo com a ordem de
receção da inscrição no evento. De notar que para a inscrição ser válida, os participantes
devem realizar o pagamento referente à participação antes do preenchimento do
formulário de inscrição.
Artigo 4
Confirmação de participantes
1. Os participantes serão contactados pela organização via e-mail, após a inscrição
ter sido efetuada.
2. Em caso de desistência, a organização não procederá à devolução do valor
correspondente à taxa de inscrição.
Artigo 5
Deveres dos participantes
1. Os participantes não devem partilhar o acesso à chamada com terceiros de forma
a evitar confusões.
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2. Os participantes têm o dever de não perturbar o bom funcionamento do evento,
devendo
manter os respetivos microfones desligados, exceto quando autorizados a
intervir.
3. Todas as intervenções devem ser feitas de forma ordenada.
Artigo 6
Considerações finais
1. Salvaguarda-se à organização o direito de proceder às devidas alterações a este
regulamento caso se verifique necessidade para tal.
2. A participação neste evento implica a aceitação das Normas e Condições de
Acesso, descritas neste regulamento.
Artigo 7
Casos Omissos
1. Os casos omissos no presente Regulamento serão objeto de análise e decisão
por parte da organização, de cujas decisões não haverá retorno.
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