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REGRAS GERAIS
1 - Ter vontade
Ninguém veio por obrigação ou militância.  Está aqui quem quis, candidatou-se e foi seleccionado.

2 - Querer saber mais
Acompanhando os temas, fazendo perguntas, participando nas iniciativas
singulares e colectivas.

3 - Ser pontual
Ao contrário do que é (infelizmente) costume no nosso País, vamos ser
pontuais provando que, também aqui, os jovens social democratas fazem a diferença.

4 - Ser solidário
Com os colegas da Universidade Europa, criando um ambiente de camaradagem e companheirismo.

5 - Ser construtivo
Assinalando ao Director da Universidade e aos seus colaboradores o que,
na sua opinião, pode e deve ser corrigido e melhorado.

REGRAS PARA AS
PARTICIPAÇÕES ESCRITAS
1. No final de cada Tema e de cada Almoço ou Jantar-Conferência, os participantes devem avaliar por voto secreto o Tema e Orador, bem como o
grau de utilidade que atribuem à sessão.
2. Os participantes podem, a todo o momento, dirigir sugestões por escrito
ao Director (assinadas ou anónimas).

REGRAS PARA
AS CONFERÊNCIAS
1. As Conferências destinam-se a problematizar questões de actualidade em
debate com personalidades de relevo da vida europeia e académica.
2. Quando a sobremesa estiver servida, o Director do curso apresentará o/a
convidado/a, formula a primeira pergunta e dá-lhe a palavra para responder.
3. Após a primeira resposta (intervenção inicial) o/a convidado/a responderá a uma pergunta breve formulada por cada participante que tenha a
respectiva Carta-Pergunta.
4. No final de cada Conferência  os participantes deverão preencher uma  ficha
anónima de avaliação.

1. Os Temas constituem a componente “lectiva” da Universidade Europa.
2. Os Temas são apresentados pelos formadores com recursos técnicos
de multimédia e com suporte de textos de apoio.
3. Após a exposição inicial, cada participante (com a respectiva “CartaPergunta”), formula uma pergunta (há 10 participantes que têm cartas
para fazer perguntas em cada Tema).
O formador responderá uma a uma ou agrupará as questões para
resposta.
Havendo tempo, será aberta a possibilidade de perguntas seguindo
o sistema “CATCH THE EYE”.
4. No final de cada Tema os participantes deverão preencher uma ficha
anónima de avaliação.

REGRAS PARA
AS CARTAS PERGUNTA
1. Nos Almoços ou Jantares-Conferência haverá 10 Perguntas formuladas pelos participantes.
2. Nos “Temas”, antes das Perguntas livres (se houver tempo), existirão
sempre 10 Perguntas obrigatórias.
3. Cada participante tem, por sorteio, direito a 1 Carta-Pergunta que o
habilita a formular 1 Pergunta numa das sessões e pode trocar livremente a Pergunta com outros participantes que queiram permutar a
sessão, inscrevendo os respectivos nomes nos espaços em branco.
4. Até ao início de cada sessão (Tema ou Conferência), os participantes
(com cartas originais ou resultado da troca com outros colegas) depositam na Mesa as suas “Cartas-Pergunta” que lhes dão o direito de
formular Perguntas ao Orador.
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REGRAS PARA OS TEMAS

