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Regulamento do BEST Inside View

DENOMINAÇÃO E SEDE SOCIAL

O Board of European Students of Technology (BEST) é uma associação europeia de
estudantes de tecnologia sem fins lucrativos. Os principais objetivos do BEST são
desenvolver atividades que fomentem uma formação contínua e transversal dos estudantes
de tecnologia e conceder oportunidades de desenvolvimento pessoal e cultural num
contexto internacional. O BEST ajuda os estudantes europeus a inserirem-se no espaço
internacional, proporcionando-lhes a oportunidade de alcançar um melhor conhecimento
das culturas europeias e desenvolver capacidades de trabalho em bases internacionais.
Sediado no Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa (IST-ULisboa), o Grupo
Local BEST Lisboa é um dos 13 membros fundadores do BEST Internacional e é, desde a
sua formação, um dos Grupos Locais mais ativos quer a nível nacional, quer internacional.
A sede localiza-se no Instituto Superior Técnico (IST), Avenida Rovisco Pais, 1, 1049-001
Lisboa.

Artigo 1º [BEST Inside View]
O Grupo Local BEST Lisboa, adiante designado como BEST Lisboa, promove um evento de
de job shadowing sob a designação BIV – BEST Inside View.
a) O BEST Inside View é uma iniciativa pioneira organizada pelo BEST Lisboa. O
projeto, inspirado no conceito de job shadowing, permite que um estudante
universitário acompanhe um profissional da sua área de estudo durante um dia de
trabalho, observando de perto a sua rotina diária. Este projeto permite dar a
conhecer ao aluno o que poderá vir a fazer quando ingressar no mercado de
trabalho;
b) O BEST Inside View terá início no dia 23 de novembro de 2017 e terminará no dia
31 de abril;
c) Considera-se a Organização como sendo composta pelo Organizador Principal do
evento (Main Organiser - MO), membros do BEST Lisboa devidamente identificados,
membros do corpo docente vinculado à competição, parceiros media e
representantes de empresas;
d) A participação no evento implica a aceitação de todas as cláusulas constantes do
presente regulamento.
Artigo 2º [Destinatários]
Poderão participar no BEST Inside View todos os estudantes da Universidade de
Lisboa (ULisboa) matriculados no ano letivo 2017/2018 que façam parte o Target Group do
BEST, ou seja, todos os estudantes da ULisboa que a sua área de estudo pertença a uma
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das categorias indicadas abaixo, definidas pela UNESCO em “ISCED Fields of Education
and Training 2013 (ISCED-F 2013)”
i)
05 Natural Sciences, Mathematics and Statistics
ii)
06 Information and Communication Technologies
iii)
07 Engineering, Manufacturing and Construction
b) Os participantes são completamente responsáveis pelo seu comportamento e
qualquer consequência física ou psicológica das suas ações durante o BEST Inside
View.

Artigo 3º [Local, Data e Inscrição]
a) As inscrições para o BEST Inside View são feitas via online na plataforma criada
para
o
efeito
presente
no
site
do
BEST
Inside
View
(http://best.tecnico.ulisboa.pt/insideview/) até ao dia 26 de janeiro de 2018. Para
participar no BEST Inside View, os participantes terão de indicar as informações
necessárias na plataforma de inscrição presente no site do BEST Inside View;
b) A seleção dos participantes será determinada pelo cumprimento dos seguintes
critérios de seleção impostos pela Organização:
i)
Ano Curricular;
ii)
Participação em Evento do BEST (BIV negativo e os restantes positivos);
1) BIV (negativo)
2) Season Courses ou Symposia on Education
3) EBEC
4) LBEC
5) BEST Training Days
6) Local Event on Education e Workshops
7) Outros
iii)
ECTS extra curriculares ou outras actividades extracurriculares sem ECTS;
iv)
Média do Curso;
v)
Questões de Resposta aberta;
vi)
CV (não submissão anula a candidatura).
c) A Organização reserva-se no direito de pedir outros documentos necessários, os
quais devem ser entregues no prazo estipulado, sob pena de desqualificação.
Artigo 4º [Cauções]
a) Será exigido a todos os participantes da 7ª Edição do BEST Inside View, sem
qualquer excepção, que efectuem o pagamento de uma caução no valor de 5€
(cinco euros).
b) O pagamento da caução será feito por transferência bancária para o IBAN do BEST
Lisboa, que será comunicado aos participantes na plataforma de inscrição até à data
limite de 27 de janeiro de 2017;
c) Após o pagamento, os participantes deverão enviar o comprovativo da transferência
devidamente identificado num e-mail para insideview@BEST.ulisboa.pt. Após o
pagamento da caução, os participantes receberão mais um e-mail de confirmação
por parte do BEST Lisboa;
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d) A devolução de cauções será efetuada aos participantes que efetivamente tenham
participado no evento, isto é, tenham ido ao respectivo Inside Day e que tenham
cumprido os pontos descritos no Termo de Responsabilidade enunciado no presente
regulamento;
e) Em caso de cancelamento do Inside Day por parte do estudante participante,
justificado por motivos de força maior e atempadamente (mínimo de cinco dias
úteis), prevê-se a devolução da caução;
f) Será necessário o preenchimento de um formulário de avaliação e feedback ao
evento, a ser enviado após o evento, onde cada participante deverá introduzir o seu
IBAN para que o BEST Lisboa possa devolver o valor das cauções pagas;
g) Caso o participante não preencha o formulário de avaliação e feedback, onde deverá
indicar o seu IBAN para que o BEST Lisboa possa devolver a sua caução, durante o
prazo de 45 dias após o envio do mesmo por parte do BEST Lisboa, o participante
perde o direito à devolução da caução;
h) Em caso de algum tipo de erro de comunicação e envio dos dados, seja por parte do
BEST Lisboa, seja por parte do participante, o período de 45 dias poderá ser
estendido até mais 15 dias;
i) Após a vigência dos prazos indicados, não haverá devolução da caução.
Artigo 5º [Desistências]
a) No caso de desistência num período inferior a cinco dias antes do início do Inside Day, o
participante perderá a caução;
b) Poderão representar exceções à alínea anterior situações incomuns e/ou graves que
serão avaliadas pela Organização, com vista à devolução da caução.
Artigo 6º [Irregularidades]
a) No caso do não cumprimento de alguma das regras do regulamento, o participante
será desqualificada e perderá o direto à devolução da caução.
b) Na ocorrência da detecção da cedência de informações falsas por parte de um
participante, seja por confronto com as informações do Sistema Fenix, seja por outro
meio actualmente não descrito, considera-se o participante imediatamente inelegível
para a atribuição de um Inside Day e consequentemente desqualificado do evento.
i)
Dependendo da gravidade da falsificação dos dados, a ocorrência poderá ser
comunicada à Universidade de Lisboa ou mesmo às Autoridades.
Artigo 7º [Considerações finais]
a) A participação no BEST Inside View implica aceitação integral deste regulamento;
b) Todos os casos omissos, não expressos ou claramente previstos no presente
regulamento serão apreciados e decididos pela Organização do evento, mediante as
circunstâncias inerentes;
c) O BEST Lisboa reserva-se no direito de, por motivos de força maior, modificar o
presente regulamento;
d) A Organização reserva-se no direito de alterar o calendário do evento;
e) Dúvidas ou sugestões:
i)
Para resposta a qualquer questão ou para esclarecimento de dúvidas, os
participantes deverão primeiramente consultar a informação disponível no
site ou na página de Facebook do BEST Lisboa;
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ii)

Para obter qualquer informação adicional ou apresentação de sugestões,
entre em contacto através do email lisbon@best.eu.org.

Lisboa, 20 de novembro de 2017
Copyright 2017 BEST Lisboa. Todos os direitos reservados.
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