
Regulamento 

 

Prefácio 
 

Com o intuito de expor os mais recentes desenvolvimentos no mundo tecnológico, o BEST Aveiro 

apresenta o Innovation Now! 2021. Neste evento contamos com palestrantes que se 

concentram na progressão da ciência e empresas que se destacam na vanguarda da engenharia 

e tecnologia. 

Nestes termos, apresentam-se neste documento as normas definidas para o bom 

funcionamento do Innovation Now! 2021. 

 

CAPÍTULO I – Princípios Gerais 

Artigo 1º - Âmbito 

1) O presente regulamento estabelece a definição, estrutura, avaliação e funcionamento do 

Innovation Now! 2021. 

2) O presente regulamento apresenta-se em conformidade com o Regulamento Interno da 

Associação BEST Aveiro. 

 

Artigo 2º - Definição e Objetivos 

1) O Innovation Now! 2021 é um simpósio que tem como pano de fundo assuntos atuais e 

inovadores. O conceito gira em torno da apresentação de produtos e projetos inovadores 

nas áreas científico-tecnológicas, assim como na partilha de ideias, conhecimentos e 

experiências entre estudantes e profissionais na área da inovação.  

Deste modo, o evento permite aos estudantes adquirir e aplicar novos conhecimentos, 

potenciando o seu interesse por novas áreas da inovação científico-tecnológica. 

 

2) O Innovation Now! 2021 tem várias atividades: 

a) Palestras gerais e técnicas de cerca de 20 minutos, sendo que têm como principal foco 

a inovação, devendo dar a conhecer aos participantes os avanços que têm sido feitos 

em várias áreas da tecnologia e/ou incentivando à aposta no desenvolvimento de 

iniciativas/produtos inovadores. Além dos 20 minutos previstos para a palestra, os 

participantes vão dispor de cerca de 10 minutos extra para interagir com o palestrante, 

esclarecer dúvidas e colocar questões. 

b) Round Tables que consistem num momento de discussão entre profissionais, 

estudantes e universidades, cujo objetivo é discutir um determinado tópico na área da 

inovação. 

c) Pitches, onde as empresas parceiras do evento terão a oportunidade de apresentar o 

seu trabalho. Aqui os participantes vão poder conhecer as empresas e inteirar-se das 



últimas novidades no âmbito da inovação. As empresas poderão ainda facultar os seus 

contactos para uma possível comunicação futura com os participantes.  

d) Momento do Parceiro – será uma atividade única no nosso evento. O conteúdo será de 

total responsabilidade de uma das nossas empresas parceiras, a SWORD Health, bem 

como a direção da sessão. 

3) O Innovation Now! tem como objetivo: 

a) Fomentar a interação entre alunos, universidade e representantes de empresas; 

b) Motivar a aprendizagem através de novas experiências, proporcionando 

simultaneamente momentos de diversão; 

c) Despertar a curiosidade e interesse dos participantes na inovação das áreas científico-

tecnológicas. 

 

4) A organização é constituída por todos os membros do BEST Aveiro, assim como pela 

comissão organizadora do Innovation Now! 2021, constituída pelos seguintes elementos: 

a) Coordenador do Evento: Tomás Silva; 

b) Responsável de Conteúdo Académico: Gonçalo Gomes; 

c) Responsável de Design: Luís Lisboa; 

d) Responsável de Relações Empresariais: Laura Silva; 

e) Responsável de Relações Públicas: Luís Silva; 

f) Responsável de Tecnologias da Informação: Vasco Pinho. 

 

Artigo 3º - Local e Data 

1) O Innovation Now! 2021 será realizado de modo remoto sendo a plataforma a utilizar o 

ZOOM.  

Antes do evento, os participantes receberão um e-mail com as informações mais detalhadas 

sobre como participar no evento. 

 

CAPÍTULO II – Inscrições 

Artigo 4º - Público Alvo 

1) Apesar do Innovation Now! 2021 ser um evento dirigido para os estudantes, este será um 

evento aberto a todos como investigadores, funcionários e docentes da universidade, assim 

como a qualquer pessoa associada a outras universidades ou sem qualquer ligação à 

Universidade de Aveiro. 

2) A participação de membros e ex-membros do BEST Aveiro é permitida. 

 

Artigo 5º - Método de Inscrição 

1) Os participantes poderão inscrever-se no evento individualmente. 

2) Os participantes poderão inscrever-se em qualquer dia do evento. 



3) A inscrição no evento será feita através de um formulário que pode ser encontrado no 

website e nas redes sociais do Innovation Now! 2021, a partir do dia 19 de maio até ao dia 

15 de junho. 

4) No ato da inscrição, os participantes deverão fornecer os seguintes dados: nome, endereço 

de e-mail, número de telemóvel, dia(s) em que pretende participar, universidade que 

frequenta, curso, ciclo de estudos e/ou empresa que representa (caso se apliquem estes 

últimos 3). 

 

CAPÍTULO III – Disposições Finais 

Artigo 7º - Alterações ao Regulamento 

1) Qualquer alteração realizada a este regulamento será colocada nas plataformas de 

divulgação estipuladas para o efeito. 

 

Artigo 8º - Casos Omissos 

1) Todos os casos não abrangidos pelo Regulamento do Innovation Now! 2021 serão 

deliberados pela organização do evento sob responsabilidade dos seus coordenadores. 

2) Ao efetuar a inscrição os participantes consentem com o presente regulamento e com a 

recolha de qualquer material de multimédia recolhido durante o evento para usos futuros 

em materiais promocionais ou de divulgação por parte do BEST Aveiro. 


