Escolher Ciência
Este documento pretende clarificar eventuais dúvidas sobre os procedimentos a seguir na
gestão de projetos do concurso Escolher Ciência, em especial as questões suscitas pela
mensagem enviada no dia 17 de Julho.
A Ciência Viva propõe‐se fazer um acompanhamento próximo dos projetos Escolher Ciência,
de forma a poder assegurar a divulgação das atividades que estão a ser desenvolvidas.
Nesse sentido, disponibilizou‐se um formulário online, na área de cada coordenador, para
inserção de informação sobre o desenvolvimento dos projetos. O formulário permite ainda
simplificar a interação dos coordenadores com a Ciência Viva, em especial no que respeita a
relatórios e pedidos de pagamento. Todos os documentos a preencher, referidos no
Regulamento, passaram a estar disponíveis na área do coordenador e poderão ser preenchidos
aí. Assim, os modelos de relatório e pedido de pagamento anteriormente enviados, deverão
ser ignorados.
Clarifica‐se, de seguida, aspetos relativos a cada um dos itens do formulário.
Descrição do projeto ‐ Produto/s final/ais previsto/s
O sistema mostra o texto editado pela Ciência Viva aberto a sugestões de mudança. O
coordenador deve escolher uma das opções ‐ Confirmar ou Não confirmar (inserir sugestões
de mudança).
Até final de Julho
URL do site ou blogue
Neste campo deverá ser indicado o site / blogue para publicação de conteúdos sobre
atividades desenvolvidas no projeto. Poderá ser o site da instituição ou blogues criados pelas
escolas parceiras. Exemplo de conteúdos: fichas de atividades, produtos decorrentes do
trabalho desenvolvido, fotos dos alunos envolvidos nas atividades.
Até final de Setembro
Atividades desenvolvidas
Neste campo cada coordenador deve fazer a indicação das atividades mais relevantes
realizadas desde o início do projeto. Essa informação vai permitir que a nossa equipa faça o
acompanhamento próximo dos projetos.
A informação fornecida nesta fase será retomada mais tarde, no final do projeto, facilitando a
elaboração do relatório final do projeto.
Até final de Setembro
Escola/s parceira/s
Os coordenadores deverão confirmar as escolas parceiras e indicar a localidade.
Pedidos de Pagamento
Preencher os campos relativos a este item.
O Pedido de Pagamento deverá ser acompanhado de documentos indicados no ficheiro
Procedimentos Financeiros.
www.cienciaviva.pt/EscolherCiencia/
Escolherciencia@cienciaviva.pt

Obs: Nos contactos com a Ciência Viva deverá ser sempre indicado o ID do/s projeto/s no
Subject/Assunto da mensagem.

