Regulamento dos workshops

IV Seminário de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho
REGULAMENTO DOS WORKSHOPS
1. Âmbito e Organização
a) Como parte do programa do IV Seminário de Investigação em Psicologia da
Universidade do Minho (SIPUM), organizado pela Associação de Estudantes
de Psicologia da Universidade do Minho (AEPUM), haverá três workshops
cujos processos de inscrição e pagamento se regem pelo presente
regulamento;
b) A organização reserva-se o direito de alterar o presente regulamento, estando
garantida a sua comunicação em tempo oportuno.

2. Destinatários e Admissibilidade
a) Pode inscrever-se nos workshops do SIPUM qualquer participante com
inscrição válida no Seminário;
b) As inscrições nos workshops disponíveis implicam o pagamento da respetiva
taxa de inscrição (ver ponto 3).

3. Workshops e condições
a) Os três workshops disponíveis são mutuamente exclusivos, isto é, a inscrição
num dos workshops impede automaticamente a inscrição nos outros;
i) Caso se verifique a inscrição de algum participante em mais do que um
workshop, será considerada válida apenas a inscrição que tenha sido
realizada em primeiro lugar.
b) Os três workshops disponíveis são:
i) “Corpo Falante”, levado a cabo pela empresa Bastidor Público;
ii) “Técnicas de Relaxamento na Psicoterapia”, levado a cabo por uma
docente da Escola de Psicologia;
iii) “O Produto És Tu!”, levado a cabo pela empresa ALENTO.
c) A realização de qualquer workshop está sujeita a um número mínimo de
participantes, bem como a um número máximo:
i) “Corpo Falante” – no mínimo 15 participantes e, no máximo, 30;
ii) “Técnicas de Relaxamento na Psicoterapia” – no mínimo 8 participantes e,
no máximo, 12;
iii) “O Produto És Tu!” – no mínimo 8 participantes e, no máximo, 15.
d) Caso não se verifique a inscrição do número mínimo exigido por cada
workshop, o mesmo não se realizará;
e) A duração, o(s) formador(es), a descrição e os conteúdos do workshop estão
disponíveis para consulta no site da AEPUM;
f) O horário dos workshops será divulgado aquando o Programa do IV SIPUM.

4. Prazos e Inscrições

a) As inscrições nos workshops do IV SIPUM serão realizadas através do
preenchimento de um formulário disponibilizado no site da AEPUM, pelo
pagamento de uma taxa de inscrição e envio de comprovativo do respetivo
pagamento;
b) O período de inscrição para os workshops é único e compreendido entre 15 de
Abril e 6 de Maio, inclusive;
c) O valor da taxa de inscrição de cada workshop será divulgado no site da
AEPUM;
d) Após realizado o pagamento da taxa de inscrição, através de transferência
bancária (NIB: 0035 0721 0000 4878 8301 5), os inscritos devem proceder ao
envio do comprovativo do mesmo para o email sipum2013@gmail.com,
indicando o nome completo, o NIF e a especificação do workshop a que se
inscreve.

