Caro/a jovem investigador/a
Acreditamos que a sua participação na Seleção Sub30 será uma excelente oportunidade para o desenvolvimento
de competências na área de comunicação de ciência em contexto informal e uma forma direta de dar a conhecer
a investigação que realiza, bem como a do seu grupo de investigação.
Os alunos do ensino secundário, em idade de começarem a deﬁnir as suas opções bem com as instituições universitárias
onde futuramente gostariam de estudar, poderão conhecer de uma forma direta o trabalho e a vida de um investigador
em início de carreira.
Os protagonistas serão os jovens investigadores que se disponibilizarem para ir às escolas e as escolas secundárias
que manifestarem interesse por estes encontros, permitindo essa partilha com os seus estudantes. O Exploratório
Centro Ciência Viva de Coimbra será o catalisador e o organizador destes encontros.

MODELO DE CONVERSA

Como sugestão de modelo de conversa propõe-se que os membros da Seleção Sub30 através das suas histórias,
realçando as razões e os caminhos seguidos no desenvolvimento dos projetos de investigação, partilhando as
diﬁculdades e os pequenos sucessos do dia a dia, procurem promover nos estudantes o interesse pelo seguimento
de percursos nas diversas áreas das ciências.
A apresentação dos conteúdos da investigação deverá ser exposto tendo em conta o público a que se destina,
sugerindo que possa ser apresentado como um trabalho em desenvolvimento, indicando quais os objectivos a atingir,
os resultados já alcançados, bem como as expectativas e novos horizontes nesse domínio de investigação.

FUNCIONAMENTO DO PROJETO

O projeto funcionará tendo como base uma carteira de disponibilidade dos investigadores Sub30. Esta base será
cruzada com os pedidos de realização de sessões pelas escolas respeitando, sempre que possível, as áreas de interesse
manifestadas. A realização das ações estará dependente do interesse e disponibilidade de escolas e investigadores.
O projeto decorrerá durante o ano de 2016 tendo início previsto para o mês de Fevereiro. As sessões nas escolas
terão a duração de uma hora, podendo em caso de interesse mútuo ter uma duração distinta. Os custos associados
às deslocações dos investigadores serão assegurados pelo Exploratório.
As manifestações de interesse por parte de Escolas e investigadores está permanentemente aberta no site
www.exploratorio.pt/index.php?page=04.02.x
do Exploratório.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Para a manifestação de interesse os jovens investigadores deverão preencher a ﬁcha de inscrição, onde indicam
as datas em que têm disponibilidade para desenvolver estas ações, a partir de fevereiro de 2016, bem como outras
informações gerais como idade, área de investigação, uma breve descrição do trabalho e da instituição onde
é desenvolvido.
https://docs.google.com/a/exploratorio.pt/forms/d/1Dhr7euWtj_GQe6D90-h4ZDzrZ7HS8HNK0j9VmmmDh-s/viewform?c=0&w=1

Essa informação fará parte de uma base de dados de toda a Seleção Sub30, sendo o investigador posteriormente
contactado quando houver solicitação de uma escola, de acordo com a disponibilidade e a área cientíﬁca que indicou.
Qualquer esclarecimento adicional por favor contactar Cátia Silva (csilva@ exploratorio. pt)
ou Aurora Moreira (aurora.moreira@ exploratorio. pt).

Obrigado pela sua colaboração!

Parceiro

Co-ﬁnanciamento

