
 

Regulamento Geral da XXXI edição das Jornadas Transdisciplinares 

 

 

Capítulo I - Princípios Gerais 

 

ARTIGO 1º - (ÂMBITO)  

Serve o presente Regulamento para definir os termos e condições de participação na XXXI 

edição das Jornadas Transdisciplinares, a decorrer nos dias 12, 13 e 14  de abril de 2021.  

 

ARTIGO 2º - (ORGANIZAÇÃO)  

As XXXI Jornadas Transdisciplinares são um evento organizado pelo Núcleo de Estudantes 

de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social da Associação Académica de Coimbra 

(doravante designado NEPCESS/AAC), da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra , sendo a sua organização uma responsabilidade da 

Comissão Organizadora (CO) das XXXI Jornadas Transdisciplinares. 

 

ARTIGO 3º - (ENTRADA EM VIGOR E VALIDADE)  

 

a) O Regulamento entra em vigor imediatamente após a sua divulgação pública e 

disponibilização em www.nepcess.com; 

b) A inscrição nas XXXI Jornadas Transdisciplinares implica a aceitação de todos os 

termos do presente documento;  

c) O Regulamento é válido até ser determinado pela Organização; 

d) A Organização não pode ser responsabilizada por qualquer tipo de danos causados 

pelo término do Regulamento. 

 

 

Capítulo II - Programa 

 

ARTIGO 4º - (PROGRAMA)  

 

a) O programa das XXXI Jornadas Transdisciplinares encontra-se disponível nas 

plataformas de comunicação do Evento (página do facebook, página do instagram e 

no site do NEPCESS/AAC);  

 

b) Reserva-se à Comissão Organizadora o direito de alterar o programa sem 

compensação para o participante e sem aviso prévio. Sempre que haja uma alteração 

no Programa Científico que impacte de forma significativa os participantes, os 

mesmos serão prontamente notificados, via email fornecido no momento da inscrição.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nepcess.com/


Capítulo III - Inscrições 

 

ARTIGO 5º (ELEGIBILIDADE) 

 

Podem participar nas XXXI Jornadas Transdisciplinares quaisquer indivíduos, que se 

encontrem na condição de estudante (de qualquer instituição do país) ou não estudante.  

 

ARTIGO 6º (MODALIDADES DE INSCRIÇÃO) 

 

A inscrição nas XXXI Jornadas Transdisciplinares terá 4 modalidades: 

a) Modalidade geral: inscrição nos três dias do evento (12, 13 e 14 de abril de 2021); 

b) Modalidade diária: podendo o participante inscrever-se em um ou dois dias do evento; 

c) Modalidade sessão individual: podendo o participante inscrever-se no número de 

sessões que desejar estar presente. 

d) Modalidade de grupo: sendo a inscrição feita em grupo na modalidade geral, com um 

número de 4 elementos por grupos. 

 

ARTIGO 7º - (METODOLOGIA DE INSCRIÇÃO) 

 

a) A CO das XXXI Jornadas Transdisciplinares irá abrir uma 1ª fase de inscrições, 

denominada por “EARLY BIRDS’’, com início no dia 13 de março e término às 

12h00min do dia 17 de março de 2021. Esta fase de venda de bilhetes é limitada à 

modalidade de inscrição em grupo e a  um total de 6 grupos, constituídos por 4 

pessoas cada (equivalente a 24 participantes); 

b) A CO das XXXI Jornadas Transdisciplinares abrirá uma segunda fase de inscrições, 

a partir das 21h30 do dia 17 de março e terá disponível as quarto modalidades de 

inscrição; 

c) A plataforma utilizada para o processo de inscrição será o website do NEPCESS/AAC 

(https://www.nepcess.com/), que disponibilizará os formulários de inscrição. 

 

 

ARTIGO 8º (MÉTODO DE PAGAMENTO) 

 

 

a) O pagamento está disponível em duas modalidades: através de transferência 

bancária ou por MBWAY; 

b) O NIB a utilizar no pagamento é: 003501050002250770061 (pertencente a um dos 

membros da CO); 

c) O número de telemóvel destinado ao pagamento através de MBWAY é o: 966228569 

(pertencente a um dos membros da CO); 

d) O pagamento tem de ser feito antes da submissão do formulário de inscrição, porque 

o respetivo comprovativo de pagamento terá de ser inserido no espaço destinado à 

sua colocação. 

 

 

 

 

 

https://www.nepcess.com/


Capítulo IV - Plataforma do evento e credenciais 

 

ARTIGO 9º - (ACESSO À PLATAFORMA DO EVENTO)  

 

a) O evento irá decorrer num formato 100% online, através da plataforma Zoom; 

b) O link de acesso ao evento será enviado nos dias anteriores ao evento (entre os dias 

5 e 9 abril de 2021). Este link é pessoal e intransmissível, devendo ser única e 

exclusivamente utilizado pelo participante que se inscreveu; 

c) O email usado para o início de sessão na plataforma Zoom deverá ser o mesmo email 

usado na inscrição; 

d) O participante deverá utilizar o seu primeiro e último nome na plataforma Zoom. A 

cada participante será atribuído um número, que será enviado juntamente com as 

credenciais de acesso ao evento. Este número terá de ser adicionado ao nome do 

participante no Zoom. Caso não se verifique, o participante não terá acesso ao evento; 

e) A CO não se responsabiliza por possíveis falhas de internet ou da plataforma Zoom 

dos participantes ou dos oradores, sendo que é uma situação que está fora do seu 

controlo; 

f) No caso de se verificar qualquer problema no acesso à plataforma do evento (Zoom), 

o participante deverá contactar a Comissão Organizadora através do email fornecido 

para esse propósito (insc.jornadastrans@gmail.com). A CO dará o seu melhor para 

ajudar na resolução de quaisquer problemas.  

 

 

 

Capítulo V - Emissão de certificado 

 

ARTIGO 10º - (CONDIÇÕES PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO) 

 

a) Serão recolhidas as presenças de todos os participantes em todas as sessões; 

b) O Participante receberá certificado de participação correspondente à modalidade na 

qual se inscreveu; 

c) O Participante receberá o certificado se, de facto, registou presença na/nas 

sessão/sessões em que se inscreveu; 

d) Para efeitos de obtenção do certificado é obrigatório que o participante selecione a 

opção “SIM’’ no formulário da inscrição; 

e) Os certificados de participação serão enviados para o email que o Participante usou 

na inscrição, num prazo máximo de 7 dias úteis após a realização do evento; 

f) No caso de o Participante notar algum erro no seu certificado, ou no caso de não o ter 

recebido após o prazo mencionado, a CO pede que envie um email para 

insc.jornadastrans@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:insc.jornadastrans@gmail.com
mailto:insc.jornadastrans@gmail.com


Capítulo VI - Desistências 

 

ARTIGO 11º - (DESISTÊNCIAS, CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES)  

  

a) Após o pagamento e validação da inscrição, não será possível o reembolso do seu 

valor, excepto em caso de doença; 

b) Caso se verifique o motivo mencionado acima e seja devidamente comprovado à 

Comissão Organizadora, o participante poderá cancelar a sua inscrição e obter a 

devolução da taxa de inscrição (contactando a CO através do email fornecido para 

esse propósito (insc.jornadastrans@gmail.com); 

c) Em caso de cancelamento de alguma sessão, o valor de inscrição será devolvido 

apenas aos participantes inscritos nessa mesma sessão em modalidade de “sessão 

individual”, não sendo devolvido qualquer valor aos participantes nas modalidades 

diária e geral; 

 

 

 

Capítulo VII -  Justificação de faltas 

 

a) A justificação de faltas é exclusivamente aplicável a estudantes da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC); 

b) A justificação de faltas é emitida apenas quando o participante solicita a mesma 

através do email insc.jornadastrans@gmail.com, fazendo acompanhar o seu pedido 

pelo Certificado Multiusos relativo ao ano letivo corrente; 

c) A CO tratará de confirmar a presença dos participantes em cada sessão, justificando 

as faltas apenas quando o participante esteve presente; 

d) A justificação de faltas não é aplicável a aulas nas quais se verifiquem avaliações de 

qualquer teor. 

 

Capítulo VIII - Política de Privacidade 

 

ARTIGO 12º - (DADOS PESSOAIS)  

 

a) Por motivos logísticos e para emissão de documentos, a Organização necessita de 

recolher dados e informação pessoal relativa a cada participante; 

b) A informação recolhida é armazenada nas bases de dados do Evento, sendo 

partilhada apenas com a Comissão Organizadora e colaboradores da Organização; 

c) Os dados recolhidos poderão ser usados em análises estatísticas, sendo a 

identificação pessoal excluída; 

d) Conforme o Regulamento Geral de Proteção de Dados, as informações serão 

mantidas por um período de 12 (doze) meses, após o qual serão eliminadas. O 

participante tem o direito de pedir para a sua informação ser eliminada, sendo que 

para isso, deverá contactar a Comissão Organizadora através do email 

insc.jornadastrans@gmail.com;  

e) A disponibilização de dados ou informação pessoal feita pelo participante a qualquer 

parceiro das Jornadas Transdisciplinares ou entidade participante no evento é da 

inteira responsabilidade do participante, não podendo a Organização ser imputada por 

qualquer dano que daí possa advir. 

mailto:insc.jornadastrans@gmail.com
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Capítulo IX - Disposições finais 

 

1. A participação nas XXXI Jornadas Transdisciplinares não confere qualquer direito ao 

participante para a utilização do logótipo ou conteúdo das Jornadas 

Transdisciplinares; 

 

a) Qualquer questão omissa no presente regulamento será resolvida em conformidade 

com a lei geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COIMBRA, 12 DE MARÇO DE 2021 

 

 

  

__________________________________           __________________________________ 

 
Coordenadora das XXXI Jornadas Transdisciplinares                        Presidente do NEPCESS/AAC 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


